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درحوزهاطالعرسانیوارتباطبارسانهها؛
کسبرتبهنخستجشنوارهروابطعمومیهایوزارتعلومازسوی

روابطعمومیدانشگاهسمنان
روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�موفــق�شــد،�رتبــه�نخســت�
ــا�رســانه�ها�را�در�جشــنواره� ــاط�ب شــاخص�اطالع�رســانی�و�ارتب
ــی�و� ــز�پژوهش ــگاه�ها�،�مراک ــر�دانش ــای�برت ــط�عمومی�ه رواب
ــاوری�به�دســت�آورد�. ــات�و�فن ــوم�،�تحقیق ــاوری�وزارت�عل فن
ــس� ــمنان�؛�رئی ــگاه�س ــی�دانش ــط�عموم ــزارش�رواب ــه�گ ب
ــنواره� ــت�:�جش ــر�گف ــن�خب ــالم�ای ــا�اع ــمنان�ب ــگاه�س دانش
ــی�و� ــز�پژوهش ــگاه�ها�،�مراک ــر�دانش ــای�برت ــط�عمومی�ه رواب
ــه�محــور� ــا�س ــاوری�ب ــات�و�فن ــوم،�تحقیق ــاوری�وزارت�عل فن
اطالع�رســانی�و�ارتبــاط�بــا�رســانه�ها،�تبلیغــات�و�انتشــارات�در�
راســتای�اجــرای�مدیریــت�ســبز�و�روابــط�عمومــی�الکترونیــک�

برگــزار�شــد�.
دکتــر�مســعود�نصیــری�افــزود�:�در�مجمــوع�پنــج�هــزار�اثــر�از�
�102دانشــگاه�،�پژوهشــگاه�و�پــارك�علــم�و�فنــاوری�سراســر�
ــه� ــود�ک ــن�جشــنواره�ارســال�شــده�ب ــه�ای ــه�دبیرخان کشــور�ب
پــس�از�داوری�آثــار�از�ســوی�هیــأت�داوران�،�روابــط�عمومــی�
ــانی�و� ــالع�رس ــور�اط ــد�در�مح ــق�ش ــمنان�موف ــگاه�س دانش
ارتبــاط�بــا�رســانه�ها،�مقــام�نخســت�را�بــا��141امتیــاز�در�بیــن�
دانشــگاه�های�گــروه�»�ب�»�به�دســت�آورد�و�دانشــگاه�های�
بیرجنــد�بــا��138امتیــاز�و�کاشــان�بــا��135امتیــاز�بــه�ترتیــب�

در�رده�هــای�دوم�و�ســوم�ایــن�گــروه�قــرار�گرفتنــد�.
دکتــر�نصیــری�اظهــار�داشــت�:�بــر�اســاس�دســتور�العمل�هــای�
ــه� ــن�جشــنواره�ب موجــود�،دانشــگاه�های�سراســر�کشــور�در�ای

چهــار�گــروه�الــف�،�ب،�ج�و�د�تفکیــک�شــدند�و�در�هــر�گــروه�
ــخص� ــوم�مش ــا�س ــای�اول�ت ــی�رتبه�ه ــور�عموم ــه�مح در�س

شــدند�.
ــانی�و� ــالع�رس ــور�اط ــت�مح ــام�نخس ــرد�:�مق ــه�ک وی�اضاف
ارتبــاط�بــا�رســانه�ها�در�دانشــگاه�های�گــروه�الــف�متعلــق�بــه�
دانشــگاه�تهــران�بــا��116امتیــاز،�در�بیــن�دانشــگاه�های�گــروه�
ج�متعلــق�بــه�دانشــگاه�حکیــم�ســبزواری�بــا��122امتیــاز�و�در�

گــروه�د�دانشــگاه�کوثــر�بجنــورد�بــا��118امتیــاز�اســت�.
ــکاران�اداره� ــکر�از�هم ــن�تش ــمنان�ضم ــگاه�س ــس�دانش رئی
روابــط�عمومــی�دانشــگاه�و�تبریــک�ایــن�موفقیــت�بــزرگ�بــه�
آنــان�خاطــر�نشــان�کــرد�:�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�
ــالع� ــوزه�اط ــددی�در�ح ــای�متع ــر�برنامه�ه ــال�های�اخی در�س
ــی� ــط�عموم ــرد�رواب ــا�رویک ــانه�ها�ب ــا�رس ــاط�ب ــانی�و�ارتب رس
الکترونیــک�بــه�عنــوان�نســل�جدیــد�روابــط�عمومــی�اجرایــی�
ــم�. ــه�بوده�ای ــن�زمین ــا�شــاهد�تحــول�در�ای ــرده�اســت�و�م ک
شــایان�ذکــر�اســت؛�اختتامیــه�جشــنواره�روابــط�عمومی�هــای�
برتــر�دانشــگاه�ها�،�مراکــز�پژوهشــی�و�فنــاوری�وزارت�علــوم�،�
تحقیقــات�و�فنــاوری�بــا�حضــور�دکتــر�منصــور�غالمــی�وزیــر�
ــه�و� ــد�وزارتخان ــاوری،�مســؤولین�ارش ــات�و�فن ــوم�،�تحقیق عل
ــه� ــور�ب ــف�کش ــگاه�های�مختل ــی�دانش ــط�عموم ــران�رواب مدی

صــورت�مجــازی�برگــزار�شــد�.

ارتقایرتبهدانشگاهسمناندررتبهبندیالیدن2020
معــاون�پژوهشــی�و�فنــاوری�دانشــگاه�ســمنان�
از�ارتقــای�رتبــه�ایــن�دانشــگاه�در�جدیدتریــن�
ــه� ــبت�ب ــدن��2020نس ــدی�الی ــام�رتبه�بن نظ
ــال��2019 ــام�در�س ــن�نظ ــی�ای ــدی�قبل رتبه�بن

خبــر�داد�.
بــه�گــزارش�روابــط�عمومی�دانشــگاه�ســمنان،�
ــن� ــالم�ای ــا�اع ــعدالدین�ب ــیف�اهلل�س ــر�س دکت
خبــر�گفــت�:�دانشــگاه�ســمنان�در�جدیدتریــن�
ــه� ــق�ب ــدن���2020موف ــدی�الی ــام�رتبه�بن نظ
ــا� ــه�ب ــه�در�مقایس ــد�ک ــه��888ش ــب�رتب کس
ــه� ــدی���48پل ــام�رتبه�بن ــن�نظ ــال��2019ای س

ــد�. ــان�می�ده ــود�را�نش صع
در� اینکــه� بیــان� بــا� ســعدالدین� دکتــر�
ــگاه� ــدن�،�دانش ــدی�الی ــه�بن ــن�رتب جدیدتری
نــام�خــود�را�در�میــان� ســمنان�توانســت�
1176یــک�هــزار�و�176دانشــگاه��برتــر�جهــان�
و��36دانشــگاه�کشــور�ثبــت�کنــد�افــزود�:�بــر�
اســاس�جدیــد�تریــن�رتبه�بنــدی�الیــدن،�
دانشــگاه�ســمنان�در�جمــع��10دانشــگاه�برتــر�

ــه� ــبت�ب ــه�نس ــت�ک ــرار�گرف ــور�ق ــع�کش جام
دوره�قبلــی�ایــن�نظــام�رتبــه�بنــدی�ســه�پلــه�

ــت. ــه�اس ــاء�یافت ارتق
معــاون�پژوهشــی�و�فنــاوری�دانشــگاه�ســمنان�
ــی�از� ــدن�یک ــدی�الی ــت�:�رتبه�بن ــار�داش اظه
ــی�دانشــگاهی�اســت� ــر�ارزیاب ــای�معتب نظام�ه
ــر� ــا�را�ب ــر�دنی ــاله�دانشــگاه�های�برت ــه�هرس ک
علم�ســنجی� معتبــر� شــاخص�های� اســاس�
ــد.� ــرار�می�ده ــدی�ق ــی�و�رتبه�بن ــورد�ارزیاب م
ــن� ــرای�ای ــدن�ب ــت:�الی ــعدالدین�گف ــر�س دکت
از�تولیــدات�علمــی�دانشــگاه�ها� ارزیابی�هــا�
پایــگاه� از� الــی��2018 در�ســال�های��2015
اطالعاتــی��Web of Scienceاســتفاده�

ــت�. ــرده�اس ک
الیــدن� رتبه�بنــدی� داشــت:� اظهــار� وی�
ــی� ــته�موضوع ــطح��5رش ــات�را�در�س اطالع
اصلــی�شــامل�علــوم�زیســت�پزشــکی�و�
بهداشــت،�علــوم�حیاتــی�و�زمیــن،�ریاضیــات�و�
ــوم�فیزیکــی�،�مهندســی� ــر،�عل ــوم�کامپیوت عل

ــر� ــانی�منتش ــوم�انس ــی�و�عل ــوم�اجتماع ،�عل
ــن� ــمنان�در�ای ــه�دانشــگاه�س ــرده�اســت،�ک ک
ــود.� ــه�ش ــز�رتب ــت�حائ ــته�اس ــا�توانس زمینه�ه
فنــاوری� و� پژوهــش� معــاون� گفتــه� بــه�
�physicalدانشــگاه�ســمنان�؛�رتبــه��434در�
رتبــه�  ،sciences and engineering
�mathematics and�computer�521در�
 life and در� �1044 رتبــه� �،science
�socialرتبــه��1121در��،earth sciences
رتبــه� �،sciences and humanities

�biomedical and� health در� �1161
�sciencesرتبه�هــای�جهانــی�کسب�شــده�
ــن� ــاس�ای ــر�اس ــمنان�ب ــگاه�س ــط�دانش توس

ــت�.� ــدی�اس ــه�بن رتب
ــال� ــمنان�از�س ــگاه�س ــت�؛��دانش ــی�اس گفتن
ــت� ــده�اس ــدن�واردش ــدی�الی �2019در�رتبه�بن
ــر� ــاالت�10%�برت ــون�مق ــاخص�هایی�چ و��ش
یکــی�از�مهــم�تریــن�معیارهایــی�اســت�در�ایــن�

رتبــه�بنــدی�تأثیــر�گــذار�اســت.
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معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه گفــت: دانشــگاه 
نظــام  جدیدتریــن  در  را  خــود  نــام  توانســت  ســمنان 
ــان   ــی شــانگهای ۲۰۲۰ در می ــدی موضوعــی بین الملل رتبه بن
دانشــگاه های برتــر جهــان و 35 دانشــگاه ایرانــی ثبــت کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان، دکتــر 
ســیف اهلل ســعدالدین بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: رتبه بنــدی 
ــای  ــن رتبه بندی ه ــی از معتبرتری ــانگهای یک ــی ش بین الملل
ــانگهای  ــگاه ش ــط دانش ــج آن توس ــه نتای ــت ک ــی اس جهان
ژیائوتنــگ منتشــر می شــود و در جدیدتریــن رتبه بنــدی 
دانشــگاه   35 نــام  اســت،  منتشرشــده  اخیــراً  کــه  آن 
ایرانــی در حوزه هــای مختلــف بــه چشــم مــی خــورد .
ــر  ــزود: ب ــمنان اف ــگاه س ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه  مع
اســاس ایــن رتبه بنــدی در حــوزه مهندســی عمران، دانشــگاه 

ســمنان رتبــه 3۰۰ -۲۰1 جهانی، در حوزه مهندســی مکانیک، 
رتبــه 3۰۰ -۲۰1 جهانــی و در حــوزه علــوم و مهندســی 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــی را کس ــه 3۰۰-۲۰1 جهان ــرژی رتب ان
دکتــر ســعدالدین اظهــار داشــت : ایــن رتبه بنــدی بــر اســاس 
موضوعــات در 5۴ رشــته دسته بندی شــده اســت کــه در 
آن نــام دانشــگاه های پرافتخــار ایرانــی در 33 موضــوع 
ــت. ــده اس ــرار ش ــدی تک ــام رتبه بن ــن نظ ــار در ای ،  1۶۸ ب
ســال  از  شــانگهای  رتبه بنــدی  نظــام  اســت  گفتنــی 
۲۰۰۹ منتشــر می شــود و شــامل رتبه بنــدی دانشــگاه ها 
علــوم  مهندســی،  طبیعــی،  علــوم  موضوعــات  در 
اســت. اجتماعــی  علــوم  و  پزشــکی  علــوم  زیســتی، 

شــایان  ذکــر اســت دانشــگاه ســمنان از ســال ۲۰1۸ در 
ــی  ــی مهندس ــوزه موضوع ــا ح ــی ب ــدی بین الملل ــن رتبه بن ای

ــای  ــت در حوزه ه ــال ۲۰1۹ توانس ــد و  در س ــیمی واردش ش
ــوم و مهندســی  ــک، عل ــران، مکانی ــی مهندســی عم موضوع
انــرژی و مهندســی شــیمی حائــز کســب رتبــه شــود .

افتخارآفرینیدانشگاهسمناندرنظامرتبهبندیموضوعیبینالمللیشانگهای2020

معــاون پژوهشــی و فنــاوی دانشــگاه ســمنان 
رتبه بنــدی  در  ســمنان  دانشــگاه  گفــت: 
در   ،۲۰۲۰ تایمــز  جــوان  دانشــگاه های 
گرفــت. قــرار  جهــان  جایــگاه 3۰۰-۲51 

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه ســمنان، 
دکتــر ســیف اهلل ســعدالدین بــا اعام ایــن  خبر 

گفــت : در رتبه بنــدی ۲۰۲۰ تایمــز تعــداد ۲۰ 
دانشــگاه ایرانــی در جمــع ۴1۴ دانشــگاه برتــر 
دنیــا قرارگرفته انــد کــه نــام دانشــگاه ســمنان 
هــم در ایــن بیــن بــه چشــم می خــورد .
دکتــر ســعدالدین تصریــح کــرد :  نظــام 
رتبه بنــدی  بــرای  تایمــز  رتبه بنــدی 
ارزیابــی  بــا   ۲۰۲۰ جــوان  دانشــگاه های 
دانشــگاه هایی کــه قدمــت آن هــا کمتــر 
از 5۰ ســال اســت، مأموریت هــای اصلــی 
پژوهــش،  آمــوزش،  شــامل  دانشــگاه ها 
چشــم انداز  و  دانــش  انتقــال  اســتنادها، 

بین المللــی را ارزیابــی می نمایــد.  معــاون 
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه افــزود: در ســال 
۲۰1۹ تنهــا 13 دانشــگاه ایرانــی در میــان 
351 دانشــگاه برتــر جــوان دنیــا حضــور 
داشــتند، کــه ایــن تعــداد در ســال ۲۰۲۰ 
اســت  برخــوردار  چشــمگیری  افزایــش  از 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــش از 5۰ درص و بی
 :  دکتــر ســعدالدین خاطــر نشــان کــرد 
دانشــگاه های کاشــان، یاســوج، بین المللــی 
گیــان،  مازنــدران،  )ره(،  خمینــی  امــام 
ســمنان، شــهید مدنــی آذربایجــان، شــهرکرد، 
ــزد  ــان، ی ــر کرم زنجــان، شــاهد، شــهید باهن
جامــع  دانشــگاه های  به عنــوان  بیرجنــد  و 
کشــور موفــق شــده انــد نــام خــود را در 
ــگاه های  ــدی دانش ــام رتبه بن ــن نظ جدیدتری
جــوان دنیــا در ســال ۲۰۲۰  به ثبت برســانند .

ــی  ــای علم ــترش همکاریه ــتای گس در راس
ــت  ــاد فرص ــور ایج ــه منظ ــی و ب بین الملل
تبــادل دســتاوردهای علمــی اســتادان و 
ــان  ــا همتای دانشــجویان دانشــگاه ســمنان ب
ــک  ــکاري آکادمی ــه هم ــم نام خارجــی تفاه
بیــن دانشــکده مهندســي مکانیــک دانشــگاه 
انــرژي،  تحقیقــات  مرکــز  و  ســمنان 
ــوان  ــه، تای ــوژي تایپ ــي تکنول ــگاه مل دانش
 NatioNal taipei UNiversity(
. شــد  منعقــد    )of techNology

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
مهندســی  دانشــکده  رئیــس  ؛  ســمنان 
اعــام  بــا  ســمنان  دانشــگاه  مکانیــک 
نامــه  تفاهــم  ایــن  گفــت:  خبــر  ایــن 
ــت  ــی معاون ــا هماهنگ ــی ب ــکاری علم هم
بیــن  روابــط  و  فنــاوری  و  پژوهــش 
الملــل دانشــگاه امضــاء و مبادلــه شــد .
افــزود  پــور  ولــی  محمدصــادق  دکتــر 
در  مشــترك  پروژه هــاي  از  حمایــت   :
طرفیــن،  عاقــه  مــورد  زمینه هــاي 
جســتجوي  و  دانشــجو  و  اســتاد  تبــادل 

در  مشــترك  همــکاري  فرصت هــاي 
زمینه هــاي علمــي و تحقیقاتــي طرفیــن، 
ــت . ــه اس ــم نام ــن تفاه ــای ای از محوره

دکتــر ولــی پــور بــا بیــان اینکــه ایــن 
تفاهم نامــه بــرای نخســتین بــار اســت که در 
ایــن ســطح امضــاء مــی شــود افــزود: انعقــاد 
تفاهــم نامــه هــای بیــن المللــی در ســطوح 
دانشــکده هــا کمــک بهتــری بــه عملیاتــی 
شــدن محورهــای تفاهــم نامــه هــا مــی کند 
و بــا توجــه بــه کاهش تشــریفات در شــرایط 
تحریمــی مــی توانــد در جهــت حفــظ و 
تقویــت ارتباطــات بیــن المللــی موثــر باشــد .

دانشــگاه  ؛  اســت  ذکــر  بــه  الزم   
 NatioNal taipei UNiversity

دانشــگاه   5 جــزو   of techNology

ــوان در حــوزه مهندســی مکانیــک  ــر تای برت
اســت،  کــه دارای رتبــه ۲۰1-3۰۰ بــر 
اســاس رتبــه بنــدی معتبــر شــانگهای 
ــی  ــدی موضوع ــن در رتبه بن ــوده و همچنی ب
Qs دارای رتبــه 151-۲۰۰ را داراســت .

2020؛ ــگاههایجوانتایمز براساسرتبهبندیدانش

دانشگاه سمنان در جمع دانشگاه های 
جوان برتر جهان قرار گرفت

بــاانعقادتفاهمنامهای؛

همکاریهایدانشگاهسمنانودانشگاهملی

تکنولوژیتایپهتایوانگسترشمییابد
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 isc نشســت مشــترك مســئوالن دانشــگاه ســمنان و  پایــگاه اســتنادي علــوم جهــان اســام

ــگاه  ــن پای ــد شــده دانشــگاه ســمنان و ای ــه منعق ــد اجــرای تفاهــم نام ــا هــدف بررســی رون ب

ــس  ــی دانشــگاه ســمنان ؛ رئی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــزار شــد . ب ــه صــورت مجــازی برگ ب

ــک  ــزء دانشــگاههای ی ــن دانشــگاه ج ــه ای ــان اینک ــا بی ــن نشســت ب ــمنان در ای دانشــگاه س

ــی  گام  ــعه علم ــار توس ــمنان در کن ــگاه س ــت : دانش ــت گف ــذار دنیاس ــر گ ــر تاثی ــد برت درص

ــتور  ــه   را در دس ــای جامع ــاس تقاض ــر اس ــکات ب ــائل و مش ــل مس ــه ح ــتن در زمین برداش

کار دارد کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه ایجــاد اتــاق حــل مســاله در شــهرك 

ــای  ــروژه ه ــا و پ ــزان قرارداده ــته می ــال گذش ــه در یکس ــرد ک ــاره ک ــمنان اش ــی س صنعت

ــت .. ــته اس ــد داش ــد رش ــش از ۲۰۰ درص ــع بی ــکات صنای ــل مش ــت ح ــگاه در جه دانش

رئیــس دانشــگاه ســمنان تصریــح کــرد : ایــن دانشــگاه  بــرای شــرکت در کارگاههــای پایــگاه 

ــمنان  ــگاه س ــوت دانش ــف و ق ــاط ضع ــایی نق ــرای شناس ــام ب ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس

ــد . ــی کن ــتقبال م ــی اس ــف علم ــای مختل ــه ه ــگاه در رتب ــن دانش ــام ای ــای ن ــت ارتق جه

ســوی  از  دانشــگاهها  شــده  انجــام  بندیهــای  رتبــه  بــه  اشــاره  بــا  نصیــری  دکتــر 

پایــگاه  فعالتــر  ورود  بــا  کــرد:   امیــدواری  اظهــار  علمــی  مختلــف  پایگاه هــای 

. شــود  واقعــی  کشــور  دانشــگاه های  بنــدی  رتبــه  اســام  جهــان  علــوم  اســتنادی 

رئیــس دانشــگاه ســمنان خواســتار کمــک پایــگاه isc  بــه ایــن دانشــگاه بــرای نمایــه ســازی 

ــکاری در  ــگاه و هم ــدی دانش ــه بن ــای رتب ــاخص ه ــق ش ــی ، تحق ــاالت علم ــات و مق اطاع

ــد . ــی ش ــن الملل ــدی بی ــه بن ــای رتب ــام ه ــه نظ ــمنان ب ــگاه س ــی و ورود دانش ــت معرف جه

دکتــر نصیــری بــا اشــاره بــه پتانســیل فضــای مجــازی دانشــگاه ســمنان افــزود : خوشــبختانه 

تمامــی کاس هــای درس ایــن دانشــگاه بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در موعــد مقــرر در 

بســتر فضــای مجــازی برگــزار و هــم اکنــون امتحانــات دانشــجویان در حــال برگــزاری اســت.

دکتــر ســعدالدین معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه ســمنان نیــز در ایــن نشســت گزارشــی 

ــای  ــت اعض ــی و موفقی ــن الملل ــی و بی ــای مل ــمنان در رتبه بندی ه ــگاه س ــگاه دانش از جای

ــات  ــر ارجاع ــمنان از نظ ــگاه س ــت : دانش ــرد و گف ــه ک ــگاه ارائ ــن دانش ــی ای ــات علم هی

ــت  ــه ۰۴/۹ اس ــوری ک ــط کش ــم از متوس ــن رق ــه ای ــت ک ــه 3۰/۹ را داراس ــاالت رتب ــه مق ب

ــت . ــمنان اس ــگاه س ــات دانش ــوذ مج ــده نف ــان دهن ــر نش ــن ام ــت و ای ــر اس ــز باالت نی

دکتر ســعدالدین افزود : برای ارتقای جایگاه علمی دانشــگاه ســمنان اتاق فکری در این دانشــگاه 

تشــکیل که جریان فکری و نفوذ در فضای بین الملل و راهکارهای اجرایی آن بررســی می شــود .

دکتــر ســعدالدین بــه نفــوذ دانشــگاه ســمنان در رتبــه بندهــای معتبــر ملــی اشــاره 

کــرد و گفــت : بــر اســاس آخریــن رتبــه بنــدی isc در ســال ۹۸ دانشــگاه ســمنان 

ــش و  ــه 11 در پژوه ــور ، رتب ــع کش ــگاههای جام ــن دانش ــه 13در بی ــب رتب ــه کس ــق ب موف

رتبــه ۹ در دارا بــودن محققیــن پــر اســتناد و داغ isc در ســال ۹۶ و ۹7 شــده اســت .

ــد  ــی ش ــس های ــمنان در کنفران ــگاه س ــور دانش ــتار حض ــن خواس ــعدالدین همچنی ــر س دکت

ــگاه  ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه ــود . مع ــی ش ــزار م ــورهای D8 برگ ــوی کش ــه از س ک

ــرد  ــه ک ــمنان اضاف ــگاه س ــات دانش ــاوری اطاع ــای فن ــه توانمندیه ــاره ب ــا اش ــمنان ب س

: در دوران کرونــا کــه کاســهای مجــازی جــای خــود را بــه کاســهای حضــوری داد 

ــزار کاس درس  ــش از ۶۰ ه ــگاه بی ــات دانش ــاوری اطاع ــاختهای فن ــر س ــت زی ــا تقوی ، ب

بــه صــورت مجــازی و یــک هــزار و ۲5۶ آزمــون تــا کنــون برگــزار شــده اســت .

دکتــر محمــد جــواد دهقانــی رئیــس مرکــز منطقــه ای اطاع رســانی علــوم و فنــاوری و پایــگاه 

ــمنان در  ــگاه س ــز دانش ــت تمرک ــن نشس ــز در ای ــام isc    نی ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس

زمینــه علــم نافــع در جهــت کمــک بــه حــل مشــکات کشــور را تحســین برانگیــز برشــمرد و 

گفــت : دانشــگاه ســمنان از دانشــگاه های منتخــب کشــور اســت و از حضــور یکــی از اعضــای 

هیــات علمــی ایــن دانشــگاه در راســتای انجــام فعالیتهــای پایــگاه isc   اســتفاده می شــود .

تمــام  بــرای  اســام  جهــان  علــوم  اســتنادی  پایــگاه  کــرد:  اضافــه  دهقانــی  دکتــر 

ــل  ــی از قبی ــه در آن اطاعات ــت ک ــی اس ــا پروفایل ــامانه ی ــی س ــال طراح ــگاه ها در ح دانش

ــی وضعیــت علمــی هــر دانشــگاه،  ــام اعضــای هیئــت علمــی، مقــاالت و نمودارهــای تحلیل ن

بــه  ســامانه   ایــن  کــه  می شــود  گنجانــده  دانشــگاه  رشــته های  و  آن  دانشــکده های 

خواهد کــرد. فراوانــی  کمــک  ســازمانی  وابســتگی  استاندارد ســازی  و  شــدن  یکدســت 

ــت  ــه، لیس ــت اولی ــریات در isc )لیس ــته نش ــه دس ــود س ــه وج ــه ب ــا توج ــی ب ــر دهقان دکت

ــت  ــای هیئ ــی اعض ــر ارزیاب ــگاه در ام ــزه دانش ــت ممی ــرد هیئ ــنهاد ک ــته(، پیش ــار و هس انتظ

علمــی توجــه ویــژه ای بــه مقــاالت منتشــره در مجــات نشــریات هســته )شــامل ۲۴ 

از فیلترهــای داوری و  از کل نشــریات( داشــته باشــند زیــرا  چنیــن نشــریاتی  درصــد 

ــتند. ــادی هس ــی زی ــرده و دارای ارزش علم ــور ک ــی عب ــاز باالی ــا امتی ــی ب ــی محتوای ارزیاب

وی گفــت: در مقابــل نشــریات فهرســت ســیاه شــامل نشــریات جعلــی یــا کم اعتبــار هســتند کــه 

می تواننــد توســط هیئــت ممیــزه دانشــگاه ها در موضــوع ارزیابــی عملکــرد علمــی محققــان مورد 

توجــه قــرار گیرنــد.  در ایــن جلســه دیگــر مســئوالن پایــگاه isc نیــز از فعالیت های ایــن پایگاه 

ــد . ــد رتبه بنــدی دانشــگاه ها و ارزیابــی مقــاالت علمــی مطالبــی ارائــه کردن و چگونگــی و رون

دربسترفضایمجازی،
نشست مشترك مسئوالن دانشگاه سمنان و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ISC  برگزار شد
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مجوز پذیرش دانشجو در سه رشته جدید دانشگاه سمنان صادر شد

 »راکتور بســتر دوار مش بندی شــده دو فازی گاز- مایع« به همت محققان دانشــکده مهندســی 
شــیمی، نفــت و گاز و بــا همــکاری پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان ثبــت اختــراع شــد.

ــت  ــز مالکی ــئول مرک ــی مس ــمنان ؛ داود معروف ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــراع  ــن اخت ــت: ای ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــمنان ب ــاوری دانشــگاه س ــم و فن ــارك عل فکــری پ
ــت و گاز،  ــیمی، نف ــی ش ــکده مهندس ــی دانش ــأت علم ــو هی ــدری عض ــر حی ــر امی ــط دکت توس
ــگاه  ــکده و دانش ــن دانش ــد ای ــی ارش ــجوي کارشناس ــد دانش ــن ون ــدی نورالدی ــد محم وحی
ثبــت رســید. بــه  بــه شــماره 1۰۰۹75  اختراعــات کشــور  ثبــت  اداره کل  ســمنان در 
ــزان  ــیلی، می ــای فس ــوخت ه ــت س ــش کیفی ــروزه افزای ــه ام ــان اینک ــا بی ــدری ب ــر حی دکت
عوامــل ســمی موجــود در نفــت و گاز اســتخراجی، همچنیــن فرآینــد شــیرین ســازی 
گاز و حــذف آالینــده هــای مؤثــر بــر کیفیــت هــوای شــهرها، ســاخت نانــو ترکیبــات 
و نانــو داروهــا، نیــاز بــه سیســتم هــای تاحــد امــکان کوچک،کــم هزینــه و پربــازده 
ــد در  ــه بتوانن ــی ک ــد و تجهیزات ــعه فرآین ــزود : توس ــت اف ــرده اس ــر ک ــاب ناپذی ــری اجتن را ام
ــروری  ــری ض ــند، ام ــا باش ــوالت راهگش ــی محص ــش بازده ــور و افزای ــکات مذک ــع مش رف
ــای گاز  ــن فازه ــاده بی ــوق الع ــاس ف ــطح تم ــن س ــا تأمی ــتر دوار ب ــور بس ــه راکت ــت ک اس

ــت.  ــازی اس ــد ف ــتخراج چن ــع و اس ــذب، دف ــای ج ــرای فرآینده ــدی ب ــز قدرتمن ــع، تجهی مای
ــب  ــه مرات ــا ب ــته از راکتوره ــن دس ــط ای ــده توس ــغال ش ــای اش ــزان فض ــه داد : می وی ادام
ــتر  ــای بس ــا راکتوره ــه ب ــر از 5% در مقایس ــی کمت ــغال فضای ــوارد، اش ــب م ــر و در اغل کمت
ــا  ــور ب ــن راکت ــار داشــت : ای ــدری اظه ــر حی ــی مشــابه اســت. دکت ــرای انجــام فعالیت ــت ب ثاب
ــور،  ــه راکت ــان گاز ب ــودن ورودی جری ــکل ب ــتطیل ش ــه، مس ــی از جمل ــت های ــتن مزی داش
ســاختار بســتر مشــبک، داشــتن بســتر دوار و قابلیــت دو جریــان همســو و متقابــل، در مقایســه 
ــد. ــه می ده ــری را ارائ ــب باالت ــه مرات ــرد ب ــد عملک ــی و درص ــا بازده ــایر راکتوره ــا س ب

ــش  ــه دان ــتیابی ب ــی در دس ــتاورد را گام مهم ــن دس ــمنان ؛  ای ــگاه س ــرع دانش ــن مخت ای
ــاد آور می شــود؛   ــوع از راکتورهــا دانســت. ی ــن ن راکتورهــای بســتر دوار و افزایــش بازدهــی ای
ــی  ــت مال ــا حمای ــمنان ب ــگاه س ــده در دانش ــه ش ــی ارائ ــرح پژوهش ــتاورد ط ــراع دس ــن اخت ای
دانشــگاه ســمنان  فنــآوری  امــور  دانشــگاه و مدیریــت  فنــاوری  معاونــت پژوهشــی و 
 )psmlab.ir( اســت کــه در آزمایشــگاه تحقیقاتــی مدلســازی و شبیه ســازی فرآینــد

ــت.         ــه اس ــام پذیرفت ــمنان انج ــگاه س ــت و گاز دانش ــیمی، نف ــی ش ــکده مهندس دانش

ــرش دانشــجو  ــی دانشــگاه ســمنان از صــدور مجــوز پذی ــات تکمیل ــاون آموزشــی و تحصی مع
از ســوی شــورای گســترش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی در یــک رشــته کارشناســی 
. ایــن دانشــگاه خبــر داد  ناپیوســته  ارشــد  پیوســته و دو رشــته در مقطــع کارشناســی 

ــن  ــام ای ــا اع ــان ب ــاد ورامینی ــر فرش ــمنان ؛ دکت ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــده  ــادر ش ــرای ان ص ــجو ب ــرش دانش ــوز پذی ــه مج ــا ک ــته ه ــن رش ــی از ای ــت : یک ــر گف خب
اســت ، کارشناســی پیوســته مهندســی نفــت در نوبــت روزانــه اســت . دکتــر ورامینیــان 

ــرژی  ــای ان ــتم ه ــت سیس ــزی و مدیری ــه ری ــش برنام ــرق گرای ــی ب ــای مهندس ــته ه رش
الکتریکــی و شــیمی گرایــش شــیمی کاربــردی را نیــز رشــته هــای مقطــع کارشناســی 
ــت  ــا در نوب ــجو در آنه ــرش دانش ــه پذی ــرد ک ــوان ک ــمنان عن ــگاه س ــته دانش ــد ناپیوس ارش
دارای  هم اکنــون  ســمنان  دانشــگاه  ؛  می شــود  آور  یــاد   . شــد  خواهــد  انجــام  روزانــه 
ــت . ــری اس ــد و دکت ــی ارش ــی ، کارشناس ــع کارشناس ــش در مقاط ــته گرای ــش از ۲۲۰ رش بی

بههمتمحققاندانشــگاهســمنانصورتگرفت؛

طرح پژوهشی راکتور بستر دوار مش بندی شده دو فازی گاز- مایع ثبت اختراع شد

ــع� ــعه�مناب ــزی�و�توس ــه�ری ــت�برنام ــری�معاون ــکل�گی ــا�ش ب
ــج� ــه�پن ــت�هــای�دانشــگاه�ســمنان�ب ــداد�معاون اقتصــادی�،�تع

ــت�. ــش�یاف ــت�افزای معاون
بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�رئیس�دانشــگاه�
ســمنان�در�جلســه�معارفــه�معــاون�جدیــد�ایــن�معاونــت�گفــت�:�
ــه� ــا�بررســی�های�انجــام�شــده�مســئوالن�دانشــگاه�ســمنان�ب ب
ایــن�نتیجــه�رســیدند�بــرای�جبــران�نیازهــای�دانشــگاه�در�زمینه�
طــرح�و�برنامــه�ریــزی�،�امــور�اقتصــادی�،�ارتبــاط�بــا�جامعــه�،�
در�آمــد�زایــی�،�ریــل�گــذاری�بــرای�توســعه�دانشــگاه�و�...�ایــن�

معاونــت�را�در�دانشــگاه�ســمنان�ایجــاد�نماینــد�.
دکتــر�نصیــری�بــا�بیــان�اینکــه�بســیاری�از�دانشــگاه�های�دیگــر�
کشــور�دارای�چنیــن�معاونتــی�هســتند�افــزود�:�ایــن�معاونــت�بــا�
زمینــه�هــای�فعالیتــی�کــه�دارد�،�باعــث�رشــد�و�ارتقــای�بیــش�
از�پیــش�دانشــگاه�در�همــه�عرصه�هــا�از�جملــه�علمــی�خواهــد�

شــد�.
رئیــس�دانشــگاه�ســمنان�خواســتار�همــکاری�ســایر�بخــش�ها�و�
معاونتهــای�دانشــگاه�بــا�معاونــت�جدیــد�شــد�و�اظهار�امیــدواری�
کــرد:�بــا�برنامه�ریزی�هایــی�کــه�از�ســوی�ایــن�معاونــت�انجــام�
خواهــد�شــد�دانشــگاه�ســمنان�بیــش�از�پیــش�در�زمینــه�علمــی�

توســعه�یابــد�و�نبایــد�بــه�رتبــه�حــال�حاضــر�دانشــگاه�در�ســطح�
ملــی�و�بیــن�المللــی�اکتفــا�کــرد�.

دکتــر�نصیــری�همچنیــن�در�ایــن�جلســه�بــر�برنامــه�ریــزی�از�
ــرای�کار� ــگاه�ب ــهای�دانش ــایر�بخش ــت�و�س ــن�معاون ــوی�ای س
ــد� ــه�تأکی ــره�از�مشــکالت�جامع ــاز�شــدن�گ ــن�شــدن�و�ب آفری

کــرد�.
دکتــر�فضلــي،�مشــاور�اجرایــي�رئیــس�دانشــگاه�ســمنان�نیــز�در�
ایــن�جلســه�از�چگونگــی�رونــد�تشــکیل�و�نامگــذاری�معاونــت�

جدیــد�گفــت�.
ــوان�نخســتین� ــه�عن ــزی�ب ــرز�هرم ــر�فرام ــن�جلســه�دکت در�ای
ــادی� ــع�اقتص ــعه�مناب ــزی�و�توس ــه�ری ــت�برنام ــاون�معاون مع

ــد�. ــی�ش ــمنان�معرف ــگاه�س دانش
دکتــر�هرمــزی�نیــز�در�ایــن�جلســه�،�برنامــه�هــای�کوتــاه�و�بلند�
مــدت�خــود�را�بــرای�ایــن�معاونــت�اعــالم�کــرد�و�گفــت�:�یافتن�
منابــع�جدیــد�اقتصــادی�،�اســتفاده�از�ظرفیــت�کمک�هــای�
خیــران�،�اســتفاده�از�ظرفیــت�اعضــای�هیــات�علمــی�و�جــذب�
دانشــجویان�خارجــی�از�جملــه�برنامــه�هــای�پیــش�بینــی�شــده�

در�راســتای�ارتقــای�علمــی�و�منابــع�دانشــگاه�اســت�.
هیــأت�رئیســه�و�دیگــر�اعضــای�حاضــر�در�جلســه�هــم�

دیدگاه�هــا�و�نقطــه�نظــرات�خــود�را�دربــاره�فعالیــت�ایــن�
معاونــت�بیــان�کردنــد�.

با شکل گیری معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع اقتصادی؛

معاونت های دانشگاه سمنان به پنج معاونت رسید
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با 98 درصد درخواست های حذف ترم و درس دانشگاه سمنان 
موافقت شد / آزمون های پیش رو با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود 

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنامه 
الکترونیکی»دانشگاه سمنان« عنوان کرد؛

ــه  ــری از زندگینام ــا مختص ــدا لطف -  در ابت
ــد ؟ ــان بفرمائی ــوابق اجرايی ت ــود و س خ

ــت� ــید�خدم ــته�نباش ــالم�و�خس ــرض�س ــا�ع ب
شــما�و�همــکاران�محتــرم�دانشــگاه�ســمنان�؛�
پرویــز�ملــک�زاده�عضــو�هیــأت�علمــی�گــروه�
آمــار�دانشــکده�ریاضــی�،�آمــار�و�علــوم�کامپیوتر�

دانشــگاه�ســمنان�هســتم.
متولــد��1339شهرســتان�ســبزوار�و�از�شــهریور�
�1373بــه�اســتخدام�دانشــگاه�ســمنان�درآمــدم�
ــروه�ریاضــی� ــی�در�گ ــوان�مرب ــه�عن ــدا�ب در�ابت
ــت� ــهر�فعالی ــر�مهدیش ــت�دبی ــکده�تربی دانش
ــار�در� ــروه�آم ــیس�گ ــد�از�تاس ــردم�و�بع می�ک
دانشــکده�ریاضــی�،�آمــار�و�علــوم�کامپیوتــر�بــه�

ــدم. ــار�در�آم ــروه�آم ــت�گ عضوی
دوره�لیســانس�را�در�دانشــگاه�فردوســی�مشــهد،�
در�رشــته�آمــار�بــه�اتمــام�رســاندم�و�دوره�فــوق�
لیســانس�را�در�دانشــگاه�تربیت�مــدرس�گذراندم�
و�در�ســال��1385بــرای�ادامــه�تحصیــل�در�
مقطــع�دکتــری�بــه�کشــور�هندوســتان�اعــزام�
شــدم�و�مــدرك�دکتــری�خــود�را�در�رشــته�آمــار�
از��دانشــگاه�پونــا�ایــن�کشــور�اخــذ�نمــودم�و�از�
ــه�کشــور�بازگشــتم�و�در�دانشــگاه� ســال��90ب

ســمنان�مشــغول�فعالیــت�شــدم.
در�مــدت�فعالیــت�در�دانشــگاه�ســمنان�دو�
دوره�مدیــر�امــور�آموزشــی�دانشــگاه�بــودم�و�از�
ســال��1392در�مدیریــت�تحصیــالت�تکمیلــی�
ــت�هســتم�. ــمنان�مشــغول�خدم دانشــگاه�س

ــا در کشــور و  ــه شــیوع کرون ــا توجــه ب - ب
بــه دنبــال ادامــه ايــن رونــد چــه تمهیداتــی 
ــه  ــده ک ــیده ش ــجويانی انديش ــرای دانش ب
شــايد از ايــن بیمــاری متاثــر شــده باشــند 
ــا نتواننــد نیمســال تحصیلــی را ســپری  و ي

کننــد؟
البتــه�در�ایــن�مــدت�حــوزه�معاونــت�آموزشــی�
و�تحصیــالت�تکمیلــی�دانشــگاه�تمــام�تــالش�
خــود�را�کــرد�تــا�آمــوزش�متوقــف�نشــود�و�بــا�
کمــک�معاونــت�پژوهــش�و�فنــاوری�خصوصــا�
دانشــگاه� اطالعــات� فنــاوری� مدیریــت�
ــازی� ــوزش�مج ــرای�آم ــاخت�های�الزم�ب زیرس
و� شــد� انــدازی� راه� زمــان� کوتاه�تریــن� در�
ــل� ــوری�تبدی ــه�غیرحض ــوری�ب ــوزش�حض آم
شــد��تــا�دانشــجویان�از�تحصیــل�عقــب�نماننــد��

ــم� ــم�بگوی ــرأت�می�توان ــه�ج و�ب
ــه�ای� ــک�هفت ــر�از�ی ــه�کمت وقف
ــه� ــد�،ک ــاد�ش ــوزش�ایج در�آم
ــه� ــه�هفت ــوط�ب ــم�مرب آن�ه
اول�شــیوع�ویــروس�کرونــا�

ــود� در�اســفند��98ب
ــا� ــبختانه�ب خوش
تالش�هــای�

م� نجــا ا
ــده� ش
ر� د

همــه�مقاطــع�)کارشناســی�-�کارشناســی�ارشــد�
و�دکتــری(�تمهیــدات�الزم�بــرای�آموزش�هــای�
غیرحضــوری�اندیشــیده�شــد،�البتــه�بــا�مصوبــه�
تحصیــالت� شــورای� و� آموزشــی� شــورای�
ــی� ــع�نگران ــتای�رف ــگاه�در�راس ــی�دانش تکمیل
دانشــجویان�شــرط�مشــروطی�بــرای�نیمســال�

دوم�ســال��98نیــز�بــال�اثــر�شــد�.
ــد� ــالم�کردن ــجویان�اع ــدادی�از�دانش ــا�تع ام
امــکان�ادامــه�تحصیــل�برایشــان�مقدور�نیســت�
کــه�در�ایــن�زمــان�بــا�تصمیمــات�اخــذ�شــده�از�
ــه�صــدور� ــدام�ب ســوی�مســئوالن�دانشــگاه�اق
ــدون� ــرم�ب ــذف�ت ــه�ای�در�خصــوص�ح اطالعی
ــم�. احتســاب�در�ســنوات�و�حــذف�درس�کردی

- دانشــجويان در چــه زمانــی می توانســتند 
درخواســت های خــود را در خصــوص حــذف 

تــرم يــا حــذف درس ارائــه کننــد؟
�دانشــجویان�از��22اردیبهشــت�تــا�اول�خــرداد�
�1399مهلــت�داشــتند�درخواســت�حــذف�تــرم�
و�حــذف�درس�خــود�را�از�طریــق�ســامانه�
ــدت� ــن�م ــه�در�ای ــد�ک ــالم�کنن ــتان�اع گلس
تــرم� درخواســت�حــذف� در�مجمــوع��755
ــذف�درس�از� ــنوات�و�ح ــاب�در�س ــدون�احتس ب
ســوی�دانشــجویان�دانشــگاه�ارائــه�شــد�کــه�از�
ــوی� ــده�از�س ــه�ش ــت�ارائ ــداد�درخواس ــن�تع ای
دانشــجویان�تحصیــالت�تکمیلــی�)کارشناســی�
ــی(،��642 ــری�تخصص ــته�و�دکت ــد�ناپیوس ارش
ــدون� ــرم�ب ــذف�ت ــه�ح ــوط�ب ــت�مرب درخواس
احتســاب�در�ســنوات�و��113درخواســت�مربــوط�

ــود�. ــذف�درس�ب ــه�ح ب

ــاره نحــوه بررســی درخواســت ها  - درب
بســته بــه مقطــع تحصیلــی توضیــح 
بفرمائیــد و اينکــه چــرا بــا برخــی 
درخواســــــت ها  از 
موافقــت و بــا برخــی 
موافقــت  ديگــر 

ــد؟ نش

بررســی��درخواســت�ها��بــا�دریافــت�نظر�اســاتید�
ــا�و�دانشــکده�های�مربوطــه�انجــام�شــد� راهنم
ــت�ها� ــد�از�درخواس ــا��98درص ــا�ب ــه�مجموع ک
شــامل�)�739درخواســت(�موافقت�شــده�اســت،�
آن�دو�درصــدی�هــم�کــه�بــا�درخواســت�آنــان�
ــت�های� ــه�درخواس ــوط�ب ــده�مرب ــت�نش موافق
دانشــجویانی�اســت�کــه�در�شــرف�فــارغ�
ــاع�از� ــه�دف ــا�در�مرحل ــد�و�ی ــی�بودن التحصیل
موضــوع�پیشــنهادی�رســاله�دکتــری�)پروپــزال(�
ــر� ــالم�نظ ــاس�اع ــر�اس ــه�ب ــتند��ک ــرار�داش ق
اســتاد�راهنمــا�و�دانشــکده�اقــدام�شــده�اســت�.
ــد� ــم�در�موع ــجویان�ه ــدادی�از�دانش ــه�تع البت
مقــرر�نتوانســتند�درخواســت�خــود�را�ارائــه�کنند�
ــرایط� ــت�ش ــز�تح ــت�ها�نی ــن�درخواس ــه�ای ک
ــه�وجــود�دارد� خــاص�و�براســاس�ضوابطــی�ک

در�حــال�بررســی�هســتند�.
ــنهادات� ــگاه�پیش ــم�دانش ــهریه�ه در�بحــث�ش
خــود�را�بــه�هیــأت�امنــا�ارائــه�داده�اســت�کــه�
ــن�خصــوص� ــا�در�ای ــأت�امن ــر�هی ــر�نظ منتظ

ــتیم�. هس
ــرای  ــده ب ــرم آين ــل در ت ــرايط تحصی - ش
درخواســت های  بــا  کــه  دانشــجويانی 
ــه  ــه چ ــد ب ــت ش ــان موافق ــرم آن ــذف ت ح

ــود ؟ ــد ب ــکل خواه ش
ســوابق�تحصیلــی�پیوســته�اســت�و�بــرای�
تــرم�آینــده�مشــکلی�در�ادامــه�تحصیــل�خــود�
ندارنــد�و�بــر�اســاس�ضوابــط�موجــود�و�رعایــت�
ســایر�مقــررات�آئیــن�نامــه�آموزشــی�می�تواننــد�

انتخــاب�واحــد�نماینــد�.

ــری و  ــور دکت ــه کنک ــه اينک ــه ب ــا توج - ب
کارشناســی ارشــد دو بــار بــه تعويــق افتاده 
ــام  ــده ت ــوان نماين ــه عن ــما ب ــت، و ش اس
ــا  ــزاری آزمون ه ــگاه در برگ ــار دانش االختی
هســتید، دانشــگاه ســمنان چــه تمهیداتــی 
ــری  ــای سراس ــزاری آزمون ه ــرای برگ را ب

ــت ؟ ــیده اس انديش
ــکاران�و� ــکاری�هم ــا�هم ــمنان�ب ــگاه�س دانش
ســایر�واحدهــای�دانشــگاه�تمــام�امکانــات�
بهداشــتی�خــود�را�بــه�کار�خواهــد�گرفــت�کــه�
بــر�اســاس�دســتور�العمل�هــای�بهداشــتی�
ارسال�شــده�از�ســوی�ســازمان�ســنجش،��ایــن�
ــر� ــش�خاط ــد�و�آرام ــزار�نمای ــا�را�برگ آزمون�ه
داوطلبــان�محتــرم�و�خانواده�هــای�آنــان�را�

ــم. ــب�نمائی جل
یکــی�از�ایــن�موضوعــات،�ضــد�عفونــی�کامــل�
ــد�از� ــل�و�بع ــون�قب ــزاری�آزم ــای�برگ فضاه
برگــزاری�آزمــون�اســت�کــه�در�ایــن�خصــوص�
بــا�دانشــگاه�علــوم�پزشــکی�و�مرکــز�بهداشــت�
دانشــگاه�هماهنگی�هــای�الزم�انجــام�شــده�تــا�
ــن� ــا�ای ــزاری�آزمون�ه ــل�از�برگ ــاعت�قب �24س

کار�انجــام�شــود�.
نیــز� اجتماعــی� فاصله�گــذاری� بخــش� در�
تصمیــم�گرفتــه�شــده�اســت�ورودی�هــای�
اصلــی�دانشــگاه�بــرای�رعایــت�ایــن�امــر�
افزایــش�یابــد�،�ضمــن�اینکــه�تب�ســنجی�
داوطلبــان�در�هنــگام�ورود�داوطلبــان�بــا�کمــک�
کارشناســان�بهداشــت�و�ســالمت�و�همــکاری�
ــراد� ــد�و�اف ــد�ش ــام�خواه ــر�انج ــالل�احم ه
مشــکوك�بــه�بیمــاری�کرونــا�در�مکانــی�جــدا�

از�ســایر�داوطلبــان�آزمــون�می�دهنــد�.
- بــرای حفــظ ســالمت داوطلبــان و کادر اجرايی 

چــه تدابیری  انديشــیده شــده اســت؟

عوامــل�اجرایــی�آزمــون�بــا�تجهیزات�بهداشــتی�
شــامل�ماســک�و�...�حضــور�می�یابنــد�و�بــرای�
ــاد� ــزات�ی ــر�تجهی ــالوه�ب ــزن�ع ــل�مخ عوام
شــده�شــیلد�هــم�در�نظــر�گرفتــه�شــده�اســت�.
بــا� بدنــی� بازرســی�های� بخــش� در� �
ــعی� ــده�س ــام�ش ــه�انج ــای�ک عالمتگذاری�ه
گردیــده�عــالوه�بــر�حفــظ�فاصله�گــذاری،�
دســتورالعمل�های�بهداشــتی�نیــز�از�ســوی�
بازرســان�رعایــت�شــود�بــه�طوری�کــه�بازرســان�
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ــر�اســتفاده�از�تجهیــزات�بهداشــتی� عــالوه�ب
الزم�شــامل�ماســک�و�...�بازرســی�هایی�را�
بــا�اســتفاده�از�تجهیــزات�مخصــوص�انجــام�
ــان� ــا�داوطلب ــاس�ب ــکان�از�تم ــی�االم و�حت
خــودداری�و�دســتان�خــود�را�پــس�از�بازرســی�
هــر�فــرد�بــا�مــواد�ضــد�عفونی�کننــده�کــه�در�
اختیــار�آنــان�قــرار�خواهــد�گرفــت�ضدعفونی�

ــد. نماین
یکــی�دیگــر�از�مــواردی�کــه�در�نظــر�گرفتــه�
ــی� ــای�امتحان ــداد�حوزه�ه ــش�تع ــده�افزای ش
اجتماعــی� فاصله�گــذاری� رعایــت� بــرای�
داوطلبــان�در�هنــگام�آزمــون�اســت،�مثــال�مــا�
ــری�دو� ــرای�آزمــون�دکت ــت�عــادی�ب در�حال
حــوزه�در�نظــر�می�گرفیتــم�کــه�بــا�توجــه�بــه�
ــداد� ــن�تع ــا�ای ــروس�کرون شــرایط�شــیوع�وی
ــوزه� ــار�ح ــه�چه ــش�رو�ب ــون�پی ــرای�آزم ب

ــه�اســت�. افزایــش�یافت
همچنیــن�خــروج�داوطلبــان�نیــز�بــا�افزایــش�
درهــای�خروجــی�مدیریــت�خواهــد�شــد�تــا�
تجمعــی�در�حیــن�خــروج�داوطلبــان�از�محــل�

آزمــون�ایجــاد�نشــود�.
ــن  ــان اي ــه داوطلب ــه ای ب ــه توصی - چ

داريــد؟ آزمون هــا 
ــه� ــم�ک ــش�می�کن ــز�خواه ــان�عزی از�داوطلب
حتمــا�در�روز�آزمــون�ماســک�داشــته�باشــند�
و�جــز�کارت�ورود�بــه�جلســه�آزمــون،�اصــل�
کارت�ملــی�یــا�شناســنامه�عکــس�دار�و�چنــد�
مــداد،�پاك�کــن��و�مــداد�تــراش�هیــچ�وســیله�
ــف�،� ــل�،�کی ــد�موبای ــری�)مانن ــه�دیگ اضاف
جــزوه�و�...�(�بــا�خــود�بــه�همــراه�نیاورنــد�چــرا�
ــی� ــایل�اضاف ــداری�از�وس ــکان�نگه ــه�ام ک
داوطلبــان�بــا�توجــه�بــه�بیمــاری�کرونــا�بــه�
مراتــب�بــرای�مــا�ســخت��و�دشــوار�اســت�.

ــول  ــو مغف ــن گفتگ ــی در اي ــر مطلب - اگ
ــد؟ ــده بفرمائی مان

ــی� ــه�تمام ــم�ک ــادآوری�کن ــه�را�ی ــن�نکت ای
آزمون�هــا� برگــزاری� در� دانشــگاه�ها�
از� یکــی� امــر� ایــن� و� دارنــد� مشــارکت�
محســوب� دانشــگاه�ها� مأموریت�هــای�
می�شــود�و�یــک�پــروژه�ملــی�اســت�و�

آرامــش� و� بــا�ســالمت� آزمون�هــا� اگــر�
اســت� افتخــاری� شــود،� برگــزار� خاطــر�
ــا� ــه�م ــه�ب ــی�ک ــگاه�و�همکاران ــرای�دانش ب
کمــک�می�کننــد�،�لــذا�از�همــکاران�محتــرم�
ــته�در� ــون�گذش ــود�همچ ــت�می�ش درخواس
ــن�شــرایط� ــا�در�ای ــزاری�آزمون�ه ــه�برگ زمین
هــم�یاریگــر�مــا�باشــند�تــا�ایــن�آزمون�هــا�را�

ــربگذرانیم�. ــت�س ــت�پش ــا�موفقی ــز�ب نی
ــا� ــاری�کرون ــیوع�بیم ــدوارم�ش ــان�امی در�پای
کاهــش�یابــد�و�وزارت�بهداشــت�و�ســتاد�
ــزاری� ــوز�برگ ــا�مج ــا�کرون ــه�ب ــی�مقابل مل
آزمون�هــا�را�صــادر�نماینــد؛�چــرا�کــه�برگــزار�

ــون�ورودی� ــا�آزم ــا�خصوص ــدن�آزمون�ه نش
دانشــگاه�ها�)کنکــور�سراســری(�موجــب�
نگرانــی�داوطلبانــی�اســت�کــه�ماه�هــا�بــرای�
ــه� ــا�ک ــز�خانواده��ه ــد�و�نی ــالش�کرده�ان آن�ت
در�ایــن�مــدت�در�کنــار�فرزندانشــان�بوده�انــد.
إن�شــاء�اهلل�کــه�ایــن�آزمون�هــا�در�صحــت�و�
ســالمت�کامــل�برگــزار�شــود�و�از�همــکاران�
محتــرم�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�نیــز�بــرای�
اطالع�رســانی�مناســب�در�ایــن�خصــوص�
ــراوان از  ــکر ف ــا تش بســیار�سپاســگزارم�.ب
وقتــی کــه بــرای ايــن مصاحبــه در اختیــار 

مــا گذاشــتید.

معــاون پژوهــش و فناوری دانشــگاه 

ســمنان از انتخــاب مقالــه دکتــر 

دانشــکده  اســتاد  امجــدی  نیمــا 

کامپیوتــر  و  بــرق  مهندســی 

عنــوان  بــه  ســمنان  دانشــگاه 

نشــریه  برتــر  مقــاالت  از  یکــی 

 ieee traNsactioNs oN

. داد  خبــر   power systems

به گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه 

ســمنان ؛ دکتر ســیف اهلل ســعدالدین 

بــا اعــام ایــن خبــر گفــت : عنــوان مقاله منتشــر شــده و 

منتخــب  دکتــر امجــدي و همــکاران وی در ایــن نشــریه 

 robUst secUrity coNstraiNed acopf

 via coNic programmiNg: ideNtifyiNg the

بهینــه  بــار  پخــش   ”,worst coNtiNgeNcies

مقــاوم ac مقیــد بــه ایمنــي ( بــوده اســت کــه 

ــوان  ــه عن ــش ب ــه انتخاب ــمند آن منجــر ب ــب ارزش مطال

یکــی از مقــاالت برتــر ایــن نشــریه شــده اســت .

ــن  ــوی انجم ــریه از س ــن نش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب

ــی  ــر م ــکا منتش ــک آمری ــرق و الکترونی ــین ب مهندس

شــود افــزود : بــر اســاس ارزیابــی انجــام شــده ، 

اســامي بهتریــن مقــاالت منتشرشــده و داوران برجســته 

 ieee traNsactioNs oN power نشــریه  

ــا ۲۰1۹، شناســایي  systemsطــي ســال هاي ۲۰17 ت

ــي  ــکده مهندس ــتاد دانش ــه اس ــه مقال ــد ک ــي ش و معرف

ــت در  ــز توانس ــمنان  نی ــگاه س ــر دانش ــرق و کامپیوت ب

ــرد . ــرار گی ــریه ق ــن نش ــته ای ــاالت برجس ــت مق فهرس

گفتنــي اســت در ســال هاي اخیــر نشــریات معتبــر 

نســبت  انجام شــده  ویــژه  ارزیابي هــاي  بــا  علمــي 

انتشــار  و  مقــاالت  برتــر  نویســندگان  معرفــي  بــه 

اقــدام  ایــن  اقــدام مي نماینــد کــه  اســامي آن هــا 

ــگران  ــان و پژوهش ــزه محقق ــش انگی ــد در افزای مي توان

باشــد. تأثیرگــذار  بین المللــي  و  ملــي  ســطوح  در 

 IEEE مقاله استاد دانشگاه سمنان از مقاالت برتر نشریه

Transactions on Power Systems معرفی شد

تعداد دانشیاران دانشگاه سمنان به 

بیش از 100 نفر افزايش يافت
دبیــر�هیــات�ممیــزه�دانشــگاه�ســمنان�از�ارتقــای�هفــت�نفــر�از�اعضای�

هیــات�علمــی�دانشــگاه�ســمنان�بــه�مرتبه�دانشــیاری�خبــر�داد�.
بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�دکتــر�فرشــاد�
ورامینیــان�بــا�اعــالم�ایــن�خبــر�گفــت�:�پــس�از�بررســی�پرونــده�هــا�
در�چهــل�و�یکمیــن�هیــأت�ممیــزه�دانشــگاه�ســمنان،�هفــت��نفــر�از�
ــاء� ــه�دانشــیاری�ارتق ــه�مرتب ــن�دانشــگاه�ب ــأت�علمــی�ای اعضــای�هی

ــد.�� یافتن
دکتــر�ورامینیــان�افــزود�:�دکتــر�کیانــا�پیونــدی��عضــو�هیــأت�علمــی�
دانشــکده�مهندســی�شــیمی،�نفــت�و�گاز�و�دکتــر�نادیــا�کوکبــی��عضــو�
ــه� ــه�مرتب ــه�ب ــاء�یافت ــوان�ارتق ــأت�علمــی�دانشــکده�شــیمی�از�بان هی

دانشــیاری�هســتند�.
ــر� ــن�دکت ــه�داد�:�همچنی ــمنان�ادام ــگاه�س ــزه�دانش ــات�ممی ــر�هی دبی
محمدعلــی�محمــدی�فــر�عضــو�هیــأت�علمــی�دانشــکده�روانشناســی�
و�علــوم�تربیتــی�،�دکتــر�امیــن�نیکوبیــن�عضــو�هیــأت�علمی�دانشــکده�
مهندســی�مکانیــک�و�دکتــر�مرتضــی�ملکــی�میــن�بــاش�رزگاه�عضــو�
هیــأت�علمــی�دانشــکده�اقتصــاد�،مدیریــت�و�علــوم�اداری�دیگــر�ارتقاء�
یافتــگان�بــه�مرتبــه�دانشــیاری�بــر�اســاس�بررســی�هــای�انجــام�شــده�

در�چهــل�و�یکمیــن�هیــأت�ممیــزه�دانشــگاه�ســمنان�هســتند�.
ــر� ــای�دکت ــا�ارتق ــه�ب ــن�جلس ــان�؛�در�ای ــر�ورامینی ــه�دکت ــه�گفت ب
حســن�عبــداهلل�پــور�عضــو�هیــأت�علمــی�دانشــکده�مهندســی�مــواد�
ــکی� ــکده�دامپزش ــی�دانش ــأت�علم ــو�هی ــدوی�عض ــی�مه و�دکترعل
ــت�. ــده�اس ــت�ش ــیاری�موافق ــه�دانش ــه�مرتب ــز�ب ــمنان�نی ــگاه�س دانش
یــادآور�مــی�شــود؛�دانشــگاه�ســمنان�هــم�اکنــون�دارای�بیــش�از��380
ــه�اســتاد�تمــام��و� ــا�مرتب ــر�ب ــأت�علمــی�اســت�کــه��25نف عضــو�هی
��101نفــر�بــا�مرتبــه�دانشــیار�و���223نفــر�بــا�مرتبــه�اســتادیار�مشــغول�

فعالیــت�علمــی�هســتند�.
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ــه و کمــک  ــی کریمان ــوان »همدل ــا عن ــش دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان ب ــن دوره پوی دومی
ــد  ــام عی ــدان در ای ــن نیازمن ــی بی ــواد غذای ــته های م ــع بس ــه و توزی ــدف تهی ــا ه ــه« ب مؤمنان
غدیــر آغــاز شــد . بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ مســؤول کانون بســیج اســاتید 
دانشــگاه ســمنان بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: کمک هــای دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان کــه از 
تاریــخ یک شــنبه ۲۹ / ۴/ 13۹۹ لغایــت جمعــه  1۰/ 5/ 13۹۹ بــه حســاب اعــام شــده از ســوی 
دانشــگاه ســمنان واریــز می گــردد، در ایــام عیــد مبارك غدیر خــم مصــادف بــا 17 و 1۸ مردادماه 
میــان نیازمنــدان توزیــع خواهــد شــد. دکتــر محمــود ابراهیمــی ورکیانــی افــزود ایــن پویــش بــا 
همــکاری نهادهــای مختلــف فرهنگــی دانشــگاه ســمنان همــگام بــا ســایر پویش هــای کشــوری 
در لبیــک بــه نــدای رهبــر معظــم انقــاب بــرای مواســات و کمــک مؤمنانــه بــه راه افتاده اســت 
و بــه یــاری خداونــد دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان ماننــد گذشــته بــا همراهــی خــود بــه یــاری 
ــد. ــا می پردازن ــروس منحــوس کرون ــام شــیوع وی ــن ای ــرادران و خواهــران نیازمندشــان در ای ب
دکتــر ابراهیمــی خاطــر نشــان کــرد: حســاب مشــترکی بــه نــام معــاون محتــرم اداری، مالــی 
ــت  ــرای دریاف ــک تجــارت ب ــی دانشــگاه در بان ــور مال ــر ام ــع دانشــگاه و مدی ــت مناب و مدیری
ــف حضــوری  ــه از طــرق مختل ــاح شــده اســت ک ــز افتت ــدی دانشــگاهیان عزی ــای نق کمک ه
ــه  ــک ، حوال ــت بان ــک، اینترن ــل بان ــق موبای ــز از طری ــه کارت، واری ــر حضــوری )کارت ب و غی
ــر اســت : ــه شــرح زی ــن حســاب وجــود دارد و اطاعــات آن ب ــه ای ــز ب ــت واری ــا و...( قابلی پای

 شماره حساب بانک تجارت:  ۲۹۴13۸۹1۹۰
 شماره کارت:  5۸5۹۸3115۸۶333۰۴

ir11۰1۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۴13۸۹1۹۰  :شماره شبا
شــایان ذکــر اســت بــا کمــک دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان در دوره نخســت پویــش 
ــش از  ــد، بی ــزار ش ــان برگ ــارك رمض ــاه مب ــه در م ــه« ک ــک مؤمنان ــه و کم ــی کریمان »همدل
ــا کمــک  ــال ب ــون و 5۴۰ هــزار ری ــی هــر بســته دو میلی ــا ارزش تقریب 15۰ بســته معیشــتی ب
ــا ســعادت  ــداری و در شــب والدت ب ــی دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان خری ــون ریال 3۸1 میلی
ــد . ــع ش ــر توزی ــیب پذی ــار آس ــن اقش ــی )ع( در بی ــن مجتب ــام حس ــت،  ام ــل بی ــم اه کری

ــتگاه  ــمنان ۲7 دس ــگاه س ــی دانش ــأت علم ــای هی ــان و اعض ــای کارکن ــا کمک ه ــن ب همچنی
ــه درمــان  ــرای کمــک ب ــال ب ــون ری ــارد و 1۰۰ میلی ــه ارزش چهــار میلی ــزات پزشــکی ب تجهی
بیمــاران کرونایــی و کادر درمــان خریــداری و بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان اهــدا شــد .

با هدف تهیه و توزیع بسته های مواد غذایی بین نیازمندان؛
دومین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان 

»همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه« برگزار می شود

اعالم برگزيدگان مرحله دانشگاهی سي و پنجمین دوره مسابقات سراسري قرآن کريم دانشجويان دانشگاه سمنان

بــا�حضــور�داوران�مطــرح�کشــوری�و�اســتانی،�داوری�آثــار�رســیده�در�بخــش�شــفاهی�مرحلــه�دانشــگاهی�ســي�و�پنجمیــن�دوره�مســابقات�
سراســري�قــرآن�کریــم�دانشــجویان�دانشــگاه�ســمنان�انجــام�شــد�.�بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�معــاون�دانشــجویی�و�
فرهنگــی�دانشــگاه�ســمنان�بــا�اعــالم�ایــن�خبــر�گفــت�:�طبــق�دســتورالعمل�اجرایــی�ســي�و�پنجمیــن�جشــنواره،�ایــن�دوره�از�رقابــت�هــا�
بــدون�حضــور��دانشــجویان�و�بــه�صــورت�مجــازی�در�بخــش�هــاي�آوایــي�شــامل�قرائــت�ترتیــل،�قرائــت�تحقیــق،�اذان،�دعــا�و�مناجــات�
خوانــي،�تواشــیح�و�معــارف�قرآنــي�در�14رشــته�برگــزار�شــد.�بــه�گفتــه�دکتــر�بهــروز�گل�محمــدی�داوری�ایــن�مرحلــه�از�مســابقات�را�داوران�
مطــرح�اســتانی�و�بیــن�المللــی؛�اســتاد�محمدلطیــف�مجیــب�در�بخــش�تجویــد،�اســتاد�حســن�رجبــی�در�بخــش�حســن�اجــرا�و�وقــف�و�ابتــدا�
ــی�،� ــل�روح�ا...�اخالق ــت�ترتی ــن�اســاس�در�رشــته�قرائ ــر�ای ــر�عهــده�داشــتند.�ب و�اســتاد�محســن�ســفیدیان�در�بخــش�صــوت�و�لحــن�ب
حســین�شــمس�ناتــری�،�دانیــال�ملکــی،�مهــدی�مــرادی،�ســیدعلیرضا�طباطبایــی�در�رشــته�قرائــت�تحقیــق�آقایــان�علــی�کرمــی،�امیرحســین�
شــعبانی�در�رشــته�اذان�ایمــان�شــجائی�ها�،�امیرحســین�مددیــاری�و�در�رشــته�دعــا�و�مناجــات�خوانــی�محمدجــواد�زحمتکــش�و�محمدهــادی�
صفــری�نــادری�بــه�عنــوان�برگزیــدگان�مرحلــه�دانشــگاهی�اعــالم�شــدند.�دکتــر�بهــروز�گل�محمــدی�افــزود:�نامبــردگان�بــه�عنــوان�راه�
یافتــه�نهایــی�بــه�مرحلــه�منطقــه�ای�محســوب�نشــده�و�ارزیابــی�مجــدد�از�طریــق�ارســال�فایــل�قرائــت�برگزیــدگان�مرحلــه�دانشــگاهی�بــه�

دبیرخانــه�مرحلــه�سراســری�در�دانشــگاه�صنعتــی�اصفهــان�انجــام�خواهــد�شــد.
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رئیسدانشگاهسمنان:

 ایجاد مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی گامی در جهت تبدیل 
دانشگاه سمنان به دانشگاه کار آفرین است 

 رئیس�دانشگاه�سمنان�گفت�:�با�توجه�به�اینکه�یکی�از�اهداف�دانشگاه�سمنان��تبدیل�شدن�به�
دانشگاه�کار�آفرین�است،�ایجاد�مرکز�مدیریت�مهارت�آموزی�و�مشاوره�شغلی�می�تواند�در�تحقق�

این�هدف�گام�موثری�باشد�.
به�گزارش�روابط�عمومی�دانشگاه�سمنان�؛�دکتر�مسعود�نصیری�در�آئین�انعقاد�تفاهم�نامه�دانشگاه�
سمنان�و�اداره�کل�فنی�و�حرفه�ای�استان�با�بیان�این�مطلب�گفت�:�دانشجویان�در�این�مرکز�از�
تجربیات�و�مشاوره�های�اساتید�مجرب�بهره�گرفته�و�آینده�شغلی�آنان�به�نوعی�هدایت�و�تضمین�

می�شود�.
وی�با�بیان�اینکه�هدف�دانشگاه�سمنان�آموزش�مهارت�به�دانشجویان�و�هدایت�فارغ�التحصیالن�
به�سوی�آینده�شغلی�درخشان�است�افزود�:�دانشجویان�در�همان�دوران�دانشجویانی�باید�مهارتی�
را�کسب�نمایند�تا�پس�از�فارغ�التحصیلی�بتوانند�عالوه�بر�داشتن�شغل�در�زمینه�کار�افرینی�هم�

نقشی�در�جامعه�داشته�باشند�.
رئیس�دانشگاه�سمنان�با�بیان�اینکه�ایران�توانمند�به�لحاظ�اقتصادی�نیازمند�تربیت�دانشجویانی�
است�که�اهل�ریسک�باشند�و�این�امر�نیازمند�آموزش�مهارت�است�افزود�:�با�مشاوره�های�شغلی�

درست�می�توان�دانشجویان�را�در�زمینه�شغلی�هدایت�کرد�.
بسیار� دانشجویان� زندگی� در�مسیر� و�مشاوره�شغلی� آموزی� مهارت� اینکه� بیان� با� نصیری� دکتر�
تاثیرگذار�است��گفت�:�مهارت�ورزی�باعث�ایجاد�اعتماد�به�نفس�برای�دانشجویان�خواهد�شد�و�

این�امر�در�دیگر�مراحل�زندگی�آنان�نیز�موثر�خواهد�بود�.
وی�به�نامگذاری�سال�با�عنوان�جهش�تولید�اشاره�کرد�و�گفت�:�برای�تحقق�این�نامگذاری�می�
توان�با�گسترش�فعالیتها�و�ایجاد�مراکز�مختلف�فنی�و�حرفه�ای�در�فضای�دانشگاه�،�دانشجویان�
را�در�استفاده�از�مهارت�های�این�مراکز�با�صرف�کمترین�وقت�و�هزینه�ترغیب�کرد�که�این�امر�نه�

تنها�در�آینده�شغلی�انان�بلکه�در�آینده�کشور�نیز�تاثیرگذار�است�.
مدیر�کل�فنی�و�حرفه�ای�استان�سمنان�هم�در�این�آئین�با�بیان�اینکه�مهارت�افزایی�دانشجویان�
ضروری�است�گفت�:�ایجاد�این�مرکز�و�نیز�انعقاد�این�تفاهم�نامه�می�تواند�اتفاقات�خوبی�را�در�

این�زمینه�رقم�بزند�.
سید�حسین�شاهچراغ�افزود�:�کسب�مهارت�برای�افراد�جویای�کار�از�اهمیت�ویژه�ای�برخوردار�
است�که�فنی�و�حرفه�ای�در�حد�توان�برای�مهارت�آموزی�به�دانشجویان�دانشگاه�سمنان�تالش�

خواهد�کرد�.
وی�با�بیان�اینکه�خیلی�از�شرکتهای�بزرگ�برای�استخدام�نیازمند�استفاده�از�افراد�دارای�مهارت�
هستند�تصریح�کرد�:��42درصد�از�جامعه�بیکاران�را�فارغ�التحصیالن�دانشگاهی�تشکیل�می�دهند�
که�می�توان�با�آموزش�مهارت�های�مختلف�به�دانشجویان�در�طول�دوران�تحصیل�و�سازماندهی�

شدن�این�آموزشها�در�اشتغال��فارغ�التحصیالن�دانشگاهی�موثرتر�عمل�کرد�.
معاون�پژوهش�و�فناوری�دانشگاه�سمنان�هم�در�این�جلسه�با�اشاره�به�اینکه�اعضای�هیات�علمی�
و�دانشجویان�پروژه�های�منجر�به�پژوهش�و�فناوری�را�انجام�می�دهند�افزود�:�این�افراد�نیازمند�

تجهیزاتی�هستند�که�فنی�و�حرفه�ای�در�این�زمینه�می�تواند�کمک�کننده�باشد�.
دکتر�سیف�اهلل�سعدالدین�با�بیان�اینکه�پایان�نامه�های�دانشجویان�تحصیالت�تکمیلی�و�رساله�
های�دکترایی�که�منجر�به�فناوری�شود�و�در�فضای�کارآفرینانه�فعالیت�می�کنند�مورد�حمایت�
معاونت�پژوهش�و�فناوری�و�پارك�علم�و�فناوری�قرار�می�گیرد�افزود�:�این�اقدام�در�راستای�توسعه�
فرهنگ�کار�آفرینی�و�نیز�توسعه�فرهنگ�تبدیل�علم�به�ثروت�از�مسیر�پژوهش�و�خلق�فناوری�

انجام�می�شود�که�امیدواریم�با�همکاری�فنی�و�حرفه�ای�این�امر�بیش�از�پیش�تقویت�شود�.
نیازهای� از� یکی� اینکه� بیان� با� آئین� این� در� هم� سمنان� دانشگاه� فناوری� و� علم� پارك� معاون� �
دانشجویان�در�کنار�علم�آموزی�کسب�مهارت�است�گفت�:�ارائه�این�مهارت�ها�باید�متناسب�با�نیاز�
بازار�کار�باشد�و�ایجاد�مرکز�مهارت�آموزی�و�مشاوره�شغلی�می�تواند�در�این�زمینه�بسیار�مهم�و�

موثر�باشد�.
اینکه�صنعت� بیان� با� جلسه� این� در� هم� سمنان� دانشگاه� تکمیلی� تحصیالت� و� آموزشی� معاون�
فارغ� دانشگاهها� از� که� دانشجویانی� گاها� � �: گفت� است� تکنیسن� و� مهارت� دارای� افراد� نیازمند�
التحصیل�می�شوند�تجربه�و�مهارت�کافی�را�برای�اشتغال�ندارند�و�باید�مهارت�های�مورد�نیاز�را�

در�طول�دوره�تحصیل�به�آنان�آموخت�.
دکتر�فرشاد�ورامینیان�اظهار�داشت�:�البته�وزارت�علوم�به�دنبال�مهارت�آموزی�در�کنار�علم�آموزی�
به�دانشجویان�است�که�امیدواریم�با�تصمیمات�جدید�این�نیاز�در�بخش�آموزشی�دانشگاهها�مرتفع�

شود�.
دکتر�فضلی�مشاور�اجرایی�رئیس�دانشگاه�سمنان�هم�در�این�آئین�با�بیان�اینکه�فنی�و�حرفه�ای�
نقش�موثری�در�آموزش�مهارت�برای�جوانان�جویای�کار�دارد�گفت�:�کسب�مهارت�باعث�جذب�

سریعتر�افراد�جویای�کار�و�نیز�فارغ�التحصیالن�دانشگاهی�در�بازار�کار�می�شود�.
یادآور�می�شود�؛�در�این�آئین�،�تفاهم�نامه�همکاری�بین�اداره�کل�فنی�و�حرفه�ای�استان�و�دانشگاه�
سمنان�امضاء�و�مبادله�شد�که�بر�اساس�آن�مرکز�مدیریت�مهارت�آموزی�و�مشاوره�شغلی�درپارك�

علم�و�فناوری�دانشگاه�سمنان�ایجاد�می�شود�.
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رئیــس دانشــگاه ســمنان گفــت : بــه منظــور توانمنــد ســازی دانشــجویان و دانــش آموختــگان 

ــوزی  ــارت آم ــت مه ــز مدیری ــد ، مرک ــتغال مول ــترهای اش ــازی بس ــم س ــگاهی و فراه دانش

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــود . ب ــی ش ــاد م ــمنان ایج ــگاه س ــغلی در دانش ــاوره ش و مش

ــر  ــال حاض ــت : در ح ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــری ب ــعود نصی ــر مس ــمنان ، دکت ــگاه س دانش

ــم  ــارك عل ــتان در پ ــه ای اس ــی و حرف ــوی اداره کل فن ــوز از س ــب مج ــا کس ــز ب ــن مرک ای

ــد . ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــک ب ــده نزدی ــاد و در آین ــمنان ایج ــگاه س ــاوری دانش و فن

ــای  ــدف گســترش فعالیته ــا ه ــز ب ــور و نی ــن منظ ــه همی ــت : ب ــمنان گف ــس دانشــگاه س رئی

نامــه  تفاهــم   ، دانشــگاه ســمنان  در  آفریــن  کار  دانشــگاه  و تحقــق  آمــوزی  مهــارت 

ای بــا اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان و دانشــگاه ســمنان امضــاء و مبادلــه شــد .

ایــن تفاهــم نامــه بــه امضــای ســید حســین شــاهچراغ سرپرســت اداره کل آمــوزش 

فنــی و حرفــه ای اســتان و دکتــر مســعود نصیــری رئیــس دانشــگاه ســمنان رســید .

رئیــس دانشــگاه ســمنان افــزود :طراحــی و هدایــت برنامــه هــای مهــارت آمــوزی و مشــاوره 

ــن  ــا تدوی ــود و ی ــی موج ــتانداردهای آموزش ــری اس ــجویان ، بازنگ ــی دانش ــغلی و آموزش ش

اســتانداردهای آموزشــی مــورد نیــاز از ســوی دانشــگاه ســمنان و بهــره گیــری از کارشناســان 

و متخصصــان صاحــب صاحیــت و تجربــه از جملــه مفــاد ایــن تفاهــم نامــه اســت .

دکتــر نصیــری اظهــار داشــت : تحلیــل بــازار کار و شناســایی مشــاغل اولویــت دار مرتبــط بــا 

هریــک از رشــته هــای تحصیلــی ، تجزیــه و تحلیل مشــاغل شناســایی شــده و ارائه بــه اداره کل 

فنــی و حرفــه ای ، همــکاری در هدایــت طــرح هــای پژوهشــی ، پایــان نامــه هــا و رســاله هــای 

دانشــجویی بــه ســوی موضوعــات مــورد درخواســت فنــی و حرفــه ای ، حمایــت از حضــور واحــد 

هــای فنــاور و دانشــجویان در مســابقات ملــی و آزاد مهــارت و برگــزاری  نشســت هــای علمــی و 

مهارتــی و همایــش هــا از جملــه تعهــدات دانشــگاه ســمنان بــر اســاس ایــن تفاهــم نامه اســت .

ــای  ــا و کارگاهه ــش ه ــزاری همای ــکاری در برگ ــمنان ؛ هم ــگاه س ــس دانش ــه رئی ــه گفت ب

ــا موضــوع تفاهــم نامــه و طراحــی  اموزشــی مشــترك ، همــکاری در چــاپ مقــاالت مرتبــط ب

ــه اجــرای  ــه صــورت مجــازی و فراهــم ســازی زمین ــی ب و اجــرای دوره هــای آمــوزش مهارت

ــمنان  ــگاه س ــی دانش ــگاهی و کارگاه ــوزی ، کارورزی ، آزمایش ــی کار آم ــای درس ــد ه واح

ــم  ــن تفاه ــاس ای ــر اس ــترك ب ــدات مش ــز از تعه ــه ای نی ــی و حرف ــوزش فن ــز آم در مراک

ــت . ــل اجراس ــال قاب ــه س ــدت س ــه م ــه ب ــم نام ــن تفاه ــت ؛ ای ــی اس ــت گفتن ــه اس نام

با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان ؛
مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه سمنان ایجاد می شود 

برگــزاری دوره آموزشــی بــا محوريــت )اعتیاد( در دانشــگاه 
ن  سمنا

رئیــس�اداره�مشــاوره�دانشــجویی�دانشــگاه�ســمنان�از�برگــزاری�دوره�آموزشــي��»آشــنایی�بــا�روش�
هــای�پیشــگیری�از�اعتیــاد�در�محیــط�کار«��بــا�حضــور��260نفــر�از��اعضــای�غیرهیــأت�علمــی�

ایــن�دانشــگاه�در�بســتر�فضــای�مجــازی�خبــر�داد�.
بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�دکتــر�شــاهرخ�مکونــد�حســینی�ضمــن�اعــالم�
ایــن�خبــر�گفــت:�ایــن�دوره�آموزشــی�بــا�هــدف�اقدامــات�پیشــگیرانه�از�اعتیــاد�و�دانــش�افزایــی�

اعضــای�غیرهیــأت�علمــی�دانشــگاه�ســمنان�برگــزار�شــد�.
رئیــس�اداره�مشــاوره�دانشــجویی�دانشــگاه�ســمنان�بــا�بیــان�اینکــه��دکتــر�ناصــر�صبحــی�قراملکی�
عضــو�هیــات�علمــی�دانشــگاه�عالمــه�طباطبایــی�تدریــس�ایــن�دوره�را�برعهــده�داشــت�تصریــح�
کــرد�:�ضــرورت�پیشــگیری�از�اعتیــاد،�،علــل�،�عوامــل�و�عــوارض�اعتیــاد،�نگاهــی�بــه�وضعیــت�

بررســی� ایــران،� در� اعتیــاد�
ــای� ــرح�ه ــی�از�ط ــج�برخ نتای
پژوهشــی�بهداشــت�روان�در�
ــول�و�روش� ــا،�اص ــگاه�ه دانش
ــاد�و� ــگیری�از�اعتی ــای�پیش ه
مراحــل�آمــوزش�پیشــگیری�
ــر�از�محورهــای�ایــن�دوره� موث

ــود�. ــی�ب آموزش
�اداره�مشــاوره�دانشــجویی�و��

ــن�دوره�آموزشــی� ــزاری�ای ــل�برگ ــان�دانشــگاه�ســمنان�از�عوام ــوزش�کارکن ــري�آم ــه�راهب کمیت
ــد�. بودن
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به منظور مقابله با ویروس کرونا؛

ازبرگزاریموفقیتآمیزکالسهایدرسمجازیتاتدابیراندیشیدهشدهبرایترمآیندهدرجلسه

ستادمبارزهباکرونادانشگاهسمنان
هفتمیــن جلســه ســتاد هماهنگــي اقدامــات جهــادي دانشــگاهیان در مبــارزه بــا کرونــا بــا حضور 

رئیــس دانشــگاه و دیگــر اعضــای ایــن ســتاد برگــزار و چند موضــوع در دســتور کار قــرار گرفت .

ــا  بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ رئیــس دانشــگاه ســمنان در ایــن جلســه ب

بیــان اینکــه جلســات ســتاد مقابلــه بــا کرونــای دانشــگاه از همــان آغــاز شــیوع بیمــاری کوویــد 

1۹ ، در دانشــگاه ســمنان تشــکیل و تدابیر الزم 

بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس اتخــاذ 

شــد گفــت : خوشــبختانه نتایــج بســیار خوبــی از 

برگــزاری جلســات ایــن ســتاد حاصل شــد و کار 

خــود را بــه همیــن روال  و تا ریشــه کنــی کامل 

ــات  ــد داد و تصمیم ــه خواه ــروس ادام ــن وی ای

مــورد نیــاز بــرای آمــوزش دانشــجویان و 

کاهــش دغدغــه آنــان و نیــز خانواده هــا اتخــاذ 

ــزود  ــری اف ــعود نصی ــر مس ــد . دکت ــد ش خواه

ــا  ــه ب ــم ک ــام می کنی ــار اع ــال افتخ ــا کم : ب

ــا کاس هــای  ــه تنه ــر اندیشــیده شــده ن تدابی

ــاوری  ــت فن ــه هم ــه ب ــد بلک ــل نش ــا تعطی ــروس کرون ــیوع وی ــگاه در دوران ش درس دانش

اطاعــات دانشــگاه کاس هــای دروس مختلــف در فضــای مجــازی برگــزار و بــه پایان رســید .

بــه گفتــه دکتــر نصیــری ؛ با طراحی سیســتم و نــرم افزار آزمون ســاز دانشــگاه ســمنان امتحانات 

دانشــجویان این دانشــگاه با اســتفاده از این نرم افزار برگزار و تا چند روز آینده به اتمام می رســد .

ــاس  ــر اس ــت : ب ــز گف ــتان نی ــگاه در تابس ــی دانش ــاره تعطیل ــمنان درب ــگاه س ــس دانش رئی

ــاه  ــرداد م ــی در م ــه تعطیل ــه هفت ــگاه ، س ــات دانش ــده در جلس ــاذ ش ــری اتخ ــم گی تصمی

ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــگاه در نظ ــرای دانش ب

ــدت از لحــاظ روحــی  ــن م ــان در ای ــا کارکن ت

ــد  ــتراحت و بع ــمی اس ــوای جس ــی و ق و روان

از تعطیــات بــا روحیــه و تــوان بــاال در 

دکتــر ســیف   . کار حاضــر شــوند  محــل 

اهلل ســعدالدین معــاون پژوهــش و فنــاوری 

ــون  ــم اکن ــت : ه ــز گف ــمنان نی ــگاه س دانش

ــام  ــا تم ــات دانشــگاه ب ــاوری اطاع ــوزه فن ح

تــوان در حــال فعالیــت هســتند تــا مشــکات 

و نواقــص احتمالــی نــرم افــزار برگــزاری 

کاس هــای دروس مجــازی دانشــگاه را بــرای اســتفاده دانشــجویان برطــرف نماینــد .

ــرار  ــان اینکــه ق ــا بی ــن جلســه ب ــز در ای ــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه ســمنان نی مع

ــاره  ــن دوب ــا اوج گرفت ــه ب ــود ک ــاز ش ــجویان آغ ــی دانش ــای عمل ــر کاس ه ــود از 1۶ تی ب

ویــروس کرونــا در کشــور تمهیداتــی اندیشــیده شــد کــه کاس هــای دانشــجویان تــا 

ــود. ــاء ش ــیار ضــروری اکتف ــوارد بس ــه م ــود  و ب ــزار ش ــازی برگ ــکان در فضــای مج ــد ام ح

دکتــر بهــروز گل محمــدی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع چهار هــزار و ۲۰۰ دانشــجو بــرای گذران 

درس هــای عملــی بایــد بــه دانشــگاه مراجعه می کردنــد اظهار داشــت : بــا تدابیر اتخاذ شــده این 

تعداد به حدود 15۰ دانشــجو رســید که بیشــتر آنان نیز از دانشــجویان رشــته تربیت بدنی هســتند.

ــاه  ــر م ــان تی ــا پای ــاز و ت ــر آغ ــجویان از ۲1 تی ــن دانش ــای ای ــه کاس ه ــان اینک ــا بی وی ب

بــه پایــان مــی رســد  اضافــه کــرد : کاس هــای ایــن دانشــجویان هــم بــه گونــه ای برنامــه 

ــود . ــزار ش ــاز برگ ــای ب ــجو و در فض ــداد دانش ــن تع ــا کمتری ــه ب ــت ک ــده اس ــزی ش ری

فرهنگــی  و  دانشــجویی  معــاون 

اقدامــات  بــه  ســمنان  دانشــگاه 

و تدابیــر اندیشــیده شــده بــرای 

دانشــگاه  دانشــجویان در  حضــور 

عملــی  دروس  گــذران  جهــت 

اشــاره کــرد و گفــت : بــر ایــن 

دانشــگاه  خوابگاه هــای  اســاس 

بســته های  و  عفونــی   ضــد 

دانشــجویان  بــرای  بهداشــتی 

ــه  ــن اینک ــت،  ضم ــده اس ــه ش تهی

اســاتید  و  دانشــجویان  آمــوزش 

ــت  ــز بهداش ــوی مرک ــتی از س ــای بهداش ــتور العمل ه ــت دس ــی رعای ــوع چگونگ ــا موض ب

و ســامت دانشــگاه برنامــه ریــزی شــده اســت و دانشــجویان بایــد قبــل از ورود بــه 

ــد . ــگاه  دهن ــت دانش ــز بهداش ــل مرک ــل و تحوی ــود را تکمی ــامت خ ــرم س ــگاه ف دانش

معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه ســمنان نیــز بــه برنامــه ریزی هــای انجــام 

شــده بــرای نیمســال تحصیلــی آینــده اشــاره کــرد و گفــت : پیشــنهاد شــده اســت تــرم آینــده 

کاس هــای دانشــجویان مقطــع کارشناســی بــه صــورت مجــازی و کاس هــای دانشــجویان 

تحصیــات تکمیلــی، البتــه بــا 

ــی  ــذاری اجتماع ــه گ ــت فاصل رعای

بهداشــتی  العمل هــای  و دســتور 

بــه صــورت حضــوری برگــزار شــود 

ــا آن  ــد ت ــد دی ــم بای ــاز ه ــا ب ، ام

ــاظ  ــه لح ــور ب ــرایط کش ــع ش موق

بیمــاری کرونــا چگونــه اســت و 

ــزاری کاس هــای  ــکان برگ ــا ام آی

ــرای دانشــجویان  درس حضــوری ب

تکمیلــی  تحصیــات  مقاطــع 

وجــود خواهــد داشــت یــا خیــر ؟دکتــر فرزیــن یغمایــی معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع 

دانشــگاه ســمنان نیــز گفــت : بســته های مــورد نیــاز بــرای دانشــجویانی کــه قــرار اســت درس 

عملــی خــود را در دانشــگاه بگذراننــد خریــداری و در اختیــار آنــان قــرار خواهــد گرفــت . دکتــر 

یغمایــی خاطــر نشــان کــرد : همچنیــن بــرای تأمیــن ســامت کارکنــان دانشــگاه مــواد ضــد 

عفونــی کننــده و  ماســک خریــداری و بنــا بــه درخواســت واحدهــا بــرای اســتفاده نیروهــای آن 

مجموعــه در اختیــار آنــان قــرار گرفتــه و می گیــرد . دیگــر حاضــران در جلســه نیــز نظــرات و 

دیدگاه هــای خــود را راجــع بــه دســتورات جلســه ارائــه و دربــاره آنهــا بحــث و تبــادل نظــر شــد.
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در ستاد بزرگداشت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس 

دانشگاهیان مطرح شد؛
آمفیتئاتردانشگاهسمنان
بهنامسردارشهیدحاجقاسم

سلیمانیمزینمیشود

با حضور مشاوران معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری ؛

برگزاری120جلسهمشاوره
تخصصیبرایشرکتهایدانش
بنیاناستاندرپارکعلمو
فناوریدانشگاهسمنان

 کمیتــه دانشــگاهی کارگــروه جوانــان، دانشــگاهیان، طــاب و تشــکل هــای ســتاد 

ــد. ــزار ش ــمنان برگ ــگاه س ــتان در دانش ــدس اس ــاع مق ــالگرد دف ــن س ــت چهلمی بزرگداش

حضــور  بــا  کــه  جلســه  ایــن  در   ، ســمنان  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

دانشــگاه  مرکــزی  تئاتــر  آمفــی  نامگــذاری   ، شــد  تشــکیل  ســتاد  ایــن  اعضــای 

. رســید  تصویــب  بــه  ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید  ســپهبد  نــام  بــه  ســمنان 

ــمار  ــه ش ــمنان ب ــگاه س ــزرگ دانش ــی ب ــای عمران ــی از طرح ه ــه یک ــر ک ــی تئات ــن آمف ای

ــش از  ــون بی ــا کن ــت ، ت ــاخت اس ــال س ــگاه در ح ــن دانش ــی ای ــایت اصل ــی رود و در س م

معمــاران  بزرگتریــن  طــرح  کنــار  در  آن  طــرح  و  دارد  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   ۸۰

ــوان  ــه عن ــروه big ب ــال و گ ــتیون ه ــتر اس ــن فاس ــد ، نورم ــا حدی ــه زاه ــا ، از جمل دنی

ــت . ــه اس ــرار گرفت ــال ۲۰1۲ ق ــا در س ــی دنی ــای فرهنگ ــن طرحه ــده تری ــد  کنن پربازدی

ــان، دانشــگاهیان،  ــروه جوان ــس کارگ ــس دانشــگاه ســمنان و رئی ــری رئی ــر مســعود نصی  دکت

ــتان، در  ــدس اس ــاع مق ــالگرد دف ــن س ــت چهلمی ــتاد بزرگداش ــای س ــکل ه ــاب و تش ط

ــاع  ــرای دف ــدس ب ــاع مق ــان در دوران دف ــای جوان ــادت ه ــه رش ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ای

ــرد . ــد ک ــدس تاکی ــاع مق ــای دف ــا ارزش ه ــان ب ــاط جوان ــت ارتب ــر تقوی ــور ب ــاك کش از خ

تشــکیل کمیتــه دانشــگاهی بــا هدف گــردآوری خاطرات و مســتندات شــهدا و ایثارگران دانشــگاه 

ســمنان از دیگــر مصوبــات کمیتــه دانشــگاهی کارگــروه جوانــان، دانشــگاهیان، طاب و تشــکل 

ــود . ــاع مقــدس اســتان در دانشــگاه ســمنان ب ــن ســالگرد دف هــای ســتاد بزرگداشــت چهلمی

ــا  ــه ب ــورت روزان ــه ص ــی ب ــب صوت ــابقه و درج کت ــزاری مس ــاب، برگ ــی کت ــن، معرف همچنی

ــد. ــام ش ــه اع ــن جلس ــات ای ــر مصوب ــازی از دیگ ــای مج ــدس در فض ــاع مق ــوع دف موض

1۲۰ جلســه مشــاوره تخصصــی بــرای شــرکتهای دانــش بنیــان اســتان ، بــا حضــور مشــاوران 

معاونــت علمــی و فنــاوری رئیس جمهوری  در پارك علم و فناوری دانشــگاه ســمنان برگزار شــد .

ــاوری  ــم و فن ــارك عل ــاوری پ ــاون فن ــمنان ؛ مع ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــت دســتور  ــا رعای ــان اینکــه برگــزاری جلســات مشــاوره تخصصــی ب ــا بی دانشــگاه ســمنان ب

العمل هــای بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی در پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان 

ــارك  برگــزار شــد گفــت : در مجمــوع حــدود ۴۰ شــرکت دانــش بنیــان کــه بیشــتر آنهــا از پ

ــس  ــای تخصصــی ، مشــاوران الوبیزن ــد از مشــاوره ه ــمنان بودن ــاوری دانشــگاه س ــم و فن عل

ــدند . ــد ش ــره من ــوری به ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــد معاون ــزاران توانمن از کارگ

ــی  ــا هــدف توســعه کّم ــن جلســات مشــاوره ب ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــور ب ــر رضــا کــی پ دکت

و کیفــِی کســب و کار فنــاوران و دســتیابی بــه فنــاوری پویــا و رقابــت پذیــر برگــزار 

ــان در  ــش بنی ــرکتهای دان ــه ش ــده ب ــه ش ــاوره ای ارائ ــات مش ــرد : خدم ــح ک ــد تصری ش

مالــی  تأمیــن  مالیــات،  و  بیمــه  واردات،  و  صــادرات  فــروش،  و  بازاریابــی  زمینه هــای 

و ســرمایه گــذاری، توســعه کســب و کار، منابــع انســانی و امورحقوقــی و ثبتــی بــود .

وی اضافــه کــرد:  در مجمــوع 1۲۰ جلســه مشــاوره توســط مشــاوران بــه شــرکت های 

ــاور  ــرکت های فن ــک از ش ــر ی ــده ه ــه و نماین ــه روز ارائ ــدت س ــمنان در م ــتان س ــاور اس فن

ــد.  ــرح کردن ــود را مط ــات خ ــؤاالت و ابهام ــه س ــاور مربوط ــا مش ــی ب ــورت اختصاص ــه ص ب

دکتــر کــی پــور بــا اشــاره بــه ضــرورت ارائــه خدمــات مشــاوره بــرای توانمندســازی 

برنامــه ریــزی شــده مشــاوره هــای عمومــی  برگــزاری هدفمنــد و  فنــاوران گفــت: 

و تخصصــی توســط پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان بــرای شــرکت هــای 

فنــاور، یکــی از اولویــت هــای ایــن پــارك علــم و فنــاوری اســت و نتیجــه ارزشــمند 

آن جهــش شــرکت هــای فنــاور در تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان خواهــد بــود.
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بهمناسبتچهلمینسالگرددفاعمقدس؛

ازپایاننامههاوپژوهشهای
دانشگاهیاندانشگاهسمنانبا

موضوعدفاعمقدسحمایتمیشود
ــدس� ــاع�مق ــالگرد�دف ــن�س ــت�چهلمی ــتاد�بزرگداش ــگاهی�س ــه�دانش ــه�کمیت در�جلس
اعــالم�شــد�،�از�پایان�نامــه�و�پژوهش�هــای�دانشــجویان�مقاطــع�کارشناســی�ارشــد�و�

ــت�می�شــود��. ــوزه�حمای ــن�ح ــال�در�ای ــاتید�فع ــری�و�اس دکت
بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�در�دومیــن�جلســه�کمیتــه�دانشــگاهی�
ــان� ــد�از��40پای ــوب�ش ــدس�مص ــاع�مق ــالگرد�دف ــن�س ــت�چهلمی ــتاد�بزرگداش س
ــا�موضــوع�دفــاع�مقــدس�از�ســوی� نامــه�،�رســاله�دکتــری�و�پژوهــش�دانشــگاهی�ب
معاونت�هــای�پژوهــش�و�فنــاوری�و�آموزشــی�دانشــگاه�بــه�مناســبت�چهلمیــن�

ــت�شــود�. ــدس�حمای ــاع�مق ــالگرد�دف س
انتشــار� و� چــاپ� و� معنــوی� و� مالــی� حمایت�هــای� شــامل� حمایت�هــا� ایــن�

�. اســت� برگزیــده� پایان�نامه�هــای�
اعطــای�گرنــت�پژوهشــی�بــرای�اســاتید�فعــال�در�ایــن�حــوزه�نیــز�در�دســت�بررســی�
اســت�کــه�در�صــورت�تصویــب�بــه�پژوهش�هــای�اســاتید�بــا�موضــوع�دفــاع�مقــدس�

ــت�اعطــا�می�شــود�. ایــن�گرن
همچنیــن�برگــزاری�دوره�دانش�افزایــی�یــا�هــم�اندیشــی�اســاتید�بــا�موضــوع�پذیــرش�
ــگاه،� ــری�در�دانش ــم�رهب ــام�معظ ــی�مق ــاد�نمایندگ ــر�نه ــط�دفت ــه��598توس قطعنام
گرامیداشــت�عملیــات�افتخــار�آفریــن�»مرصــاد«�بــا�تبییــن�موضــوع�نفــاق�و�دعــوت�
از�عضــو�تــواب�گروهــک�منافقیــن�توســط�معاونــت�دانشــجویی�و�فرهنگــی�از�دیگــر�
برنامــه�هــای�پیش�بینــی�شــده�دانشــگاه�ســمنان�بــرای�هفتــه�دفــاع�مقــدس�امســال�

اســت�.
ــود� ــاج�محم ــهید�»ح ــژه�ش ــه�وی ــمنان�ب ــتان�س ــهدای�شهرس ــش�ش ــی�نق بررس
ــزاری� ــی،�برگ ــت�دانشــجویی�و�فرهنگ ــات�مرصــاد�توســط�معاون ــی«�در�عملی اخالق
مســابقات�لیــگ�ورزشــی�بــا�نــام�شــهدای�دانشــگاه�ســمنان�ویــژه�کارکنــان،�اســاتید�
و�دانشــجویان�بــا�همــکاری�معاونــت�دانشــجویی�و�فرهنگــی�و�کانــون�بســیج�اســاتید�
دانشــگاه�و�پایــگاه�بســیج�شــهید�باهنــر�دانشــگاه�و�تکریــم�مقــام�علمــی�و�مدیریتــی�
ســردار�شــهید�حــاج�حســن�شــاطری�بــا�همــکاری�معاونــت�دانشــجویی�و�فرهنگــی�و�
ــرای� بنیــاد�ملــی�نخبــگان�اســتان�از�دیگــر�برنامــه�هــای�اعالمــی�در�ایــن�جلســه�ب

هفتــه�دفــاع�مقــدس�بــود�.
همچنیــن�در�ایــن�جلســه�اعــالم�شــد�برنامه�هــای�دیگــری�بــرای�چهلمیــن�ســالگرد�
دفــاع�مقــدس�در�دانشــگاه�ســمنان�پیــش�بینــی�شــده�کــه�تــا�پایان�ســال�در�دانشــگاه�

ــود. ــزار�می�ش برگ
ــی� ــر�س ــگاه،�ه ــزاری�نمایش ــدس،�برگ ــاع�مق ــوزه�دف ــر�در�ح ــای�فاخ ــران�فیلم�ه اک
ــل�و� ــان،�تکمی ــی�آن ــبک�زندگ ــهدا�و�س ــی�ش ــدف�معرف ــا�ه ــهید�ب ــک�ش ــا�ی روز�ب
بهــره�بــرداری�از�پنــج�پــروژه�عمرانــی�دانشــگاه�ســمنان،�برگــزاری�کرســی�های�آزاد�
ــه�برنامه�هــای� ــاع�مقــدس�و�دســتاوردهای�آن��و�...�از�جمل اندیشــی�در�خصــوص�دف
ــا�پایــان�ســال�در�دانشــگاه�ســمنان�اســت�. ــه�ایــن�مناســبت�ت پیــش�بینــی�شــده�ب
یــادآور�می�شــود�؛�دومیــن�جلســه�کمیتــه�دانشــگاهی�کارگــروه�جوانــان،�دانشــگاهیان،�
طــالب�و�تشــکل�های�ســتاد�بزرگداشــت�چهلمیــن�ســالگرد�دفــاع�مقــدس�اســتان�بــا�
هــدف�جمــع�بنــدی�نهایــی�نقطــه�نظــرات�اعضــای�کارگــروه�و�بررســی�نحــوه�اجــرای�

مصوبــات�در�ســالن�بزرگمهــر�دانشــگاه�ســمنان�برگــزار�شــد.

معــاون�دانشــجویی�و�فرهنگــی�
دانشــگاه�ســمنان�گفــت:�بــا�
هــدف�گرامیداشــت�چهلمیــن�
مقــدس� دفــاع� ســالگرد�
در� صوتــی� کتــاب� نخســتین�
و� تولیــد� ســمنان� دانشــگاه�

می�شــود.� منتشــر�
ــی� ــط�عموم ــزارش�رواب ــه�گ ب
بهــروز� ؛� ســمنان� دانشــگاه�
ــن� ــالم�ای ــا�اع ــدی،�ب گل�محم
خبــر�گفــت�:�پیشــنهاد�تولیــد�و�
انتشــار�نخســتین�کتــاب�صوتــی�
کتــاب� از� ســمنان� دانشــگاه�
ــاش«�در�نخســتین� ــگ�نب »دلتن
گرامیداشــت� ســتاد� جلســه�
دفــاع� ســالگرد� چهلمیــن�
ــب� ــه�تصوی مقــدس�مطــرح�و�ب

ــید. رس
ــان� ــا�بی ــدی�ب ــر�گل�محم دکت
اینکــه�»�دلتنــگ�نبــاش«�مــورد�
ــری� ــم�رهب ــام�معظ ــد�مق تمجی

قــرار�گرفتــه�اســت،�گفــت:�
ــهید� ــت�ش ــه�روای ــن�مجموع ای
دانشــجوی� قربانــی،� روح�اهلل�
ســابق�دانشــکده�هنــر�دانشــگاه�
ــه�از�شــهدای� ســمنان�اســت�ک

ــت. ــرم�اس ــع�ح مداف
معــاون�دانشــجویی�و�فرهنگــی�
دانشــگاه�ســمنان�اظهــار�داشــت�
:�در�نظــر�اســت�گوینــدگان�ایــن�
کتــاب�از�میــان�دانشــگاهیان�
اســاتید،� از� اعــم� داوطلــب�
و� کارکنــان� دانشــجویان،�
افــراد� و� انتخــاب� خانواده�هــا�
حایــز�شــرایط،�در�کمیتــه�ای�

ــط� متشــکل�از�کارشناســان�رواب
عمومــی�و�مدیــر�گــروه�زبــان�و�
ــوند. ــاب�ش ــی�انتخ ــات�فارس ادبی
از� وی�تصریــح�کــرد�:�پــس�
ــط�و� ــل�ضب ــردن�مراح ــی�ک ط
ــل�صوتــی�اثــر�،� تدویــن،�فای
ــر� ــهریور�ماه�ه ــا��31ش از�اول�ت
شــب�ســاعت��21بــه�مــدت�
کانال�هــای� در� دقیقــه� �10
اطالع�رســانی�دانشــگاه�ســمنان�
در�فضــای�مجــازی�منعکــس�

. می�شــود�

بهمناسبتهفتهدفاعمقدس؛
نخستینکتابصوتیدانشگاهسمنانتولیدومنتشرمیشود

نشســت�معاونــان�آموزشــی�دانشــگاههای�اســتان�
ــزار� ــمنان�برگ ــگاه�س ــر�دانش ــالن�بزرگمه در�س

شــد�.
ــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان� ــه�گــزارش�رواب ب
؛�ایــن�نشســت�بــا�هــدف�بررســی�نمونــه�
ــوارزش� ــره�وری�و�ن ــنهادی�به ــای�پیش طرحه
آفرینــی�در�دانشــگاهها�برگــزار�و�در�آن�طرحهای�
پیشــنهادی�دانشــگاه�های�ســمنان�)طــرح�توانــا(�

ــد�. ــی�ش ــان�بررس و�دامغ
ــار� ــاهرود�و�گرمس ــگاه�های�ش ــدگان�دانش نماین
ــه� ــنهادات�و�نقط ــز�پیش ــمنان�نی ــگان�س و�فرزان

ــد�. ــه�کردن ــه�ارائ ــن�زمین ــود�را�در�ای نظــرات�خ
ــرد�و� ــاره�عملک ــه�درب ــن�جلس ــن�در�ای همچنی
فعالیــت�هــای�علمــی�اعضــای�هیــات�علمــی�،�
ــای�حــق� ــتفاده�از�نیروه ــع�و�مشــکالت�اس موان
التدریــس�و�چگونگــی�تامیــن�منابــع�مالــی�بــرای�
ــادل�نظــر�شــد� ــان�بحــث�و�تب ــه�آن پرداخــت�هزین
بــا�توجــه�بــه�اینکــه�محدودیــت�هایــی�در�جــذب�
ــود� ــگاه�ها�وج ــی�در�دانش ــات�علم ــای�هی اعض
ــأت� ــری�از�اعضــای�هی ــتفاده�حداکث ــر�اس دارد�ب

علمــی�موجــود�تأکیــد�شــد�.

نشست معاونان آموزشی دانشگاه های استان به 
میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد
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عصمــت� دکتــر� مرحــوم� خانــواده�
اســماعیلی�بــا�حضــور�در�دانشــکده�
ســمنان� دانشــگاه� انســانی� علــوم�
بــا�هیــات�رئیســه�دانشــگاه�و�نیــز�
مســئوالن�دانشــکده�و�مدیــر�و�اعضــای�
گــروه�زبــان�و�ادبیــات�فارســی�دیــدار�و�

گفتگــو�کردنــد.
ــی�دانشــگاه� ــط�عموم ــزارش�رواب ــه�گ ب
ــه� ــدار�ب ــن�دی ســمنان�؛�حاضــران�در�ای
ــی� ــارز�و�خاطرات ــای�ب ــی�ه ــان�ویژگ بی
ــماعیلی� ــت�اس ــر�عصم ــوم�دکت از�مرح
ــی�داشــتند�. ــاد�او�را�گرام ــد�و�ی پرداختن
تابلویــی� دیــدار� ایــن� در� همچنیــن�
عصمــت� دکتــر� مرحــوم� چهــره� از�
اســماعیلی��کــه�بــه�همــت�معــاون�
تکمیلــی� تحصیــالت� و� آموزشــی�
دانشــگاه�تهیــه�شــده�بــود،�توســط�

دکتــر�نصیــری�رئیــس�دانشــگاه�ســمنان�
بــه�خانــواده�وی�اهــدا�شــد�.

ــر� ــه��دکت ــود�؛�مرحوم ــی�ش ــاد�آور�م ی
عصمــت�اســماعیلی�عضــو�هیــأت�علمی�
گــروه�زبــان�و�ادبیــات�فارســی��دانشــگاه�
ســمنان،�اول�اردیبهشــت�امســال�و�پــس�
از�تحمــل�یــک�دوره�بیمــاری،�آســمانی�

شــدند.
بــر� عــالوه� گرانقــدر� اســتاد� آن� از�
ــار� ــمار�،�آث ــی�ش ــجویان�ب ــت�دانش تربی
فاخــر�و�ارزشــمند�بســیاری�در�قالــب�
کتــاب�،�مقالــه�و�پژوهــش�برجــای�
مانــده�اســت�کــه�تــا�ســالها�مــورد�
ــایر� ــاتید�و�س ــتفاده�دانشــجویان�،�اس اس

پژوهنــدگان�خواهــد�بــود�.
مرحومــه�دکتــر�عصمــت�اســماعیلی�
فارســی� ادبیــات� و� زبــان� دانشــیار�

ــمنان�از� ــگاه�س دانش
ــان� ــه�اســاتید�زب جمل
و�ادبیــات�فارســی�بود�
کــه�بــرای�گســترش�
در� فارســی� زبــان�
کشــور� از� خــارج�
وافــری� تــالش�

. داشــت�
آمــوزش� کتــاب�
ــا� ــا�ب ــتانی�ه ــه�مجارس ــی�ب زبان�فارس
همــکاری�عصمــت�اســماعیلی�دانشــیار�
ــگاه� ــی�دانش ــات�فارس ــروه�زبان�وادبی گ
ســمنان،�بــه�عنــوان�ســر�ویراســتار�
بخشــی� مولــف� و� فارســی� بخــش�
نویســندگی� بــه� فارســی،� متــون� از�
ــروه� ــتادیار�گ ــت�اس ــش�نم ــم�اگن خان
ــد� ــووش�لوران ــگاه�ات ــی�دانش ایرانشناس
ــدر� ــتاد�گرانق ــن�اس ــار�ای ــی�از�آث بخش

اســت�.
دلســوز� و� فرهیختــه� بانــوی� آن�
روز� اردیبهشــت� یکــم� روز� در� کــه�
شــد،�� آســمانی� ســعدی� بزرگداشــت�
جــزء�ســرمایه�های�اســتان�محســوب�
می�شــد�و�یــاد�و�آثــارش�قطعــا�مانــدگار�

باقــی�خواهــد�مانــد�.

حضورخانوادهمرحومدکترعصمتاسماعیلیدردانشگاهسمنان
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اندیشــي� هــم� نشســت�
اســاتید�دانشــگاه�ســمنان�با�
عنــوان��»�ارزیابــي�قطعنامه�
هــاي�شــوراي�امنیــت��)بــا�
ــه�598(� ــر�قطعنام ــد�ب تاکی
ــل�مســائل�سیاســي� و�تحلی
و�اقتصــادي�ایــران«�بــه�
بــا� � مجــازي� صــورت�
از� نفــر� �130 حضــور�
علمــي� هیئــت� اعضــاي�
ــزار� ــمنان�برگ ــگاه�س دانش

ــد�. ش
بــه�گــزارش�روابــط�عمومی�
دانشــگاه�ســمنان�؛�مســئول�
نمایندگــی� نهــاد� دفتــر�
رهبــری� معظــم� مقــام�
بــا� دانشــگاه�ســمنان� در�
ــت:� ــر�گف ــن�خب ــالم�ای اع
متقــي� ابراهیــم� دکتــر�

تهــران� دانشــگاه� اســتاد�
در�ایــن�نشســت�دربــاره�
ــه� ــر�ب ــه�منج ــرایطي��ک ش
پذیــرش�قطعنامــه��598از�
ســوي�جمهــوري�اســالمي�
ــه�ســخنرانی� ــران�شــد،�ب ای

پرداخــت�.
حجــت�االســالم�ذوالفقاری�
لقــب�افــزود�:�همچنیــن�در�
ادامــه�جلســه،�مــوارد�مرتبط�
بــا�قطعنامــه�هــاي�شــوراي�
ــپس� ــي�و�س ــت�بررس امنی
دربــاره�برنامــه�جامــع�اقــدام�
ــایر� ــام(�و�س مشــترك�)برج
ــاي�اقتصــادي�روز� قرارداده
ــخ� بصــورت�پرســش�و�پاس
بیــن�اســاتید�و�ســخنران�
ــد�. ــادل�نظــر�ش بحــث�و�تب

نشست هم اندیشي اساتید 
دانشگاه سمنان به صورت 

مجازی برگزار شد 

بهره برداري از وب سایت جدید هیات ممیزه دانشگاه سمنان و هیات امناي دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي

مدیــر فنــاوري اطاعــات دانشــگاه ســمنان از بهــره بــرداری وب ســایت هــای جدیــد 
ــي  ــرز جنوب ــه الب ــاي منطق ــگاه ه ــاي دانش ــات امن ــمنان و هی ــگاه س ــزه دانش ــات ممی هی
بــه همــت فنــاوری اطاعــات ایــن دانشــگاه خبــر داد . بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر رحمــان معرفــت بــا اعــام ایــن خبــر گفــت : دو ســایت 
 )https://momayeze.semNaN.ac.ir( آدرس  بــه  ســمنان  دانشــگاه  ممیــزه  هیــات 
https://omaNa.( و هیــات امنــاي دانشــگاه هــاي منطقــه البــرز جنوبــي بــه آدرس
ــید. ــرداري رس ــه بهره ب ــگاه ب ــد دانش ــال جدی ــات پرت ــتفاده از امکان ــا اس semNaN.ac.ir( ب

ــز  ــوزه نی ــن ح ــش روی ای ــای پی ــه برنامه ه ــمنان ب ــگاه س ــات دانش ــاوري اطاع ــر فن مدی

ــتند  ــاش هس ــات در ت ــاوري اطاع ــت فن ــوزه مدیری ــکاران ح ــزود :  هم ــرد و اف ــاره ک اش
ــه شــدن مناســب  ــه نمای ــي و پورتالهــاي فرعــي دانشــگاه، زمین ــال اصل ــا بهســازي پورت ــا ب ت
ــد.  ــم کنن ــتجو را فراه ــاي جس ــتجو و ابرموتوره ــاي جس ــمنان در موتوره ــگاه س ــر دانش ت
ــای  ــگاه در فض ــاي دانش ــتر پرتال ه ــدن بیش ــي ش ــرد : مرئ ــان ک ــر نش ــت خاط ــر معرف دکت
وب مــي توانــد زمینــه حضــور بهتــر دانشــگاه ســمنان در نظام هــاي وب ســنجي و 
ــراي  ــمنان ب ــود ؛ دانشــگاه س ــی ش ــادآور م ــد . ی ــال داشــته باش ــه دنب ــک  را ب وبومتری
حضــور در نظــام هــاي بیــن المللــي علــم ســنجي و وب ســنجي، گام هــاي مهمــي 
ــت. ــته اس ــا داش ــن نظام ه ــي در ای ــور پررنگ ــته و حض ــر برداش ــال اخی ــد س ــي چن در ط
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جلســه هماهنگــی مســتند ســازی از رشــادتهای ایثارگــران و خانواده شــهدای دانشــگاه ســمنان با 
حضــور ایثارگــران و خانــواده شــهدای این دانشــگاه در تاالر دانش دانشــگاه ســمنان برگزار شــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ معاون فرهنگــی اجتماعی و دانشــجویی دانشــگاه 
ــای  ــت : برنامه ه ــدس گف ــاع مق ــالگرد دف ــن س ــه چهلمی ــاره ب ــا اش ــن جلســه ب ــمنان در ای س
ــان، دانشــگاهیان ، طــاب و  ــروه جوان ــوان کارگ ــه عن ــمنان ب ــددی از ســوی دانشــگاه س متع
ــه شــده اســت . ــدس در نظــر گرفت ــاع مق ــن ســالگرد دف ــرای چهلمی ــای اســتان ب تشــکل ه

ــران  ــهدا و ایثارگ ــادتهای ش ــتند از رش ــه مس ــه تهی ــان اینک ــا بی ــدی ب ــروز گل محم ــر به دکت
ــت،  ــبت اس ــن مناس ــه ای ــگاه ب ــن دانش ــاخص ای ــای ش ــی از برنامه ه ــمنان یک ــگاه س دانش
خواســتار همــکاری ایثارگــران و خانــواده شــهدای دانشــگاه ســمنان بــا اعضــای کمیتــه مســتند 
ــه آن دوران شــد . ــوط ب ــوازم مرب ــه خاطــرات ، عکســها و ل ــا ارائ ــن خصــوص ب ســازی در ای

ــی  ــب کتاب ــاماندهی و در قال ــده س ــه ش ــتندات تهی ــت : مس ــار داش ــدی اظه ــر گل محم دکت
ــم  ــمنان ه ــگاه س ــی دانش ــاون اداری مال ــی مع ــن یغمای ــر فرزی ــد . دکت ــد ش ــر خواه منتش
ــتند  ــه مس ــت : در زمین ــدس گف ــاع مق ــدگان در دوران دف ــای رزمن ــادت ه ــه رش ــاره ب ــا اش ب
ســازی کارهــای ارزشــمندی در حــوزه دفــاع مقــدس انجــام شــده اســت کــه جــای مســتندی 
ــی  ــن دوران خال ــمنان در ای ــگاه س ــران دانش ــای ایثارگ ــروری ه ــان پ ــا و قهرم ــادت ه از رش
اســت کــه مــی توانــد خروجــی ایــن مســتندات در قالــب فیلــم ، کتــاب و ... کاربــردی شــود .

ــمنان  ــگاه س ــران دانش ــهدا و ایثارگ ــازی ش ــتند س ــه مس ــئول کمیت ــض مس ــر داوود فی دکت
ــزود : از  ــت اف ــر اس ــمنان دارای ۸۶ ایثارگ ــگاه س ــه دانش ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس ــز در ای نی
ــامل  ــر ) ش ــدند  ، 1۰نف ــته ش ــر  بازنشس ــد ، 17 نف ــه کارن ــغول ب ــر مش ــداد 5۹ ایثارگ ــن تع ای
ــد . ــل آمدن ــهادت نائ ــع ش ــه رفی ــه درج ــام (  ب ــهید گمن ــک ش ــد و ی ــجو ، دو کارمن 7 دانش

بــا  دانشــگاه  ایثارگــران  و  شــهدا  خانــواده  همــکاری  خواســتار  فیــض  داوود  دکتــر 
کمیتــه مســتند ســازی شــد و گفــت : انجــام ایــن کار گامــی در جهــت انتقــال پیــام 
. شــد  خواهــد  آینــده  نســل  و  فعلــی  نســل  بــه  مقــدس  دفــاع  و  جنــگ  و  جبهــه 

ــه  ــن جلس ــم در ای ــران ه ــمنان و از ایثارگ ــگاه س ــی دانش ــای قبل ــن از روس ــر خیرالدی دکت

گفــت : بایــد در چگونگــی انتقــال و روایــت خاطــرات  و مســتندات نــوآوری بــه خــرج 
ــد . ــته باش ــذاری الزم را داش ــر گ ــا اث ــود ت ــوان کار ش ــل ج ــلیقه نس ــا س ــق ب داد و مطاب

درچهلمینســالگرددفاعمقدس؛
خاطرات و رشادت های ایثارگران و خانواده شهدای دانشگاه سمنان مستندسازی می شود

بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�در�مراســمی�کــه�
ــمنان� ــگاه�س ــس�دانش ــدی�رئی ــری�زرن ــر�نصی ــا�حضــور�دکت ب
برگــزار�گردیــد،�آقایــان�دکتــر�حمیدرضــا�محمــدی�بــه�عنــوان�
ــم�شــکوری� ــر�میث ــانی�،�دکت ــرمایه�انس ــت�س سرپرســت�معاون
ــواد� ــر�محمدج ــاوری،�دکت ــش�و�فن ــت�پژوه ــت�معاون سرپرس
دانیالــی�سرپرســت�معاونــت�آموزشــی،�دکتــر�عبدالمحمــد�
ضیغمــی� علــی� دکتــر� �، اندیشــکده�ها� مســؤول� کاشــیان�
سرپرســت�فضــای�مجــازی�و�خانــم�فاطمــه�شــریعتمدار�
طهرانــی�بــه�عنــوان�سرپرســت�واحــد�خواهــران�کانــون�بســیج�

ــدند. ــی�ش ــمنان�معرف ــگاه�س ــاتید�دانش اس
دکتــر�نصیــری�بــا�اشــاره�بــه�نقــش�جوانــان�در�ایجــاد�نشــاط�و�
پویایــی�در�جامعــه�،�حضــور�اســاتید�جــوان�در�شــورای�مرکــزی�
ــی�و� ــث�پویای ــمنان�را�باع ــگاه�س ــاتید�دانش ــیج�اس ــون�بس کان

ایجــاد�تحــول�در�ایــن�کانــون�دانســت.
ــه� ــت�مجموع ــالم�حمای ــن�اع ــمنان�ضم ــگاه�س ــس�دانش رئی
ــیج� ــیاحتی�بس ــی�و�س ــی،�علم ــای�فرهنگ ــگاه�از�برنامه�ه دانش
ــان� ــای�آن ــمنان�و�خانواده�ه ــاتید�دانشــگاه�س ــرای�اس ــاتید�ب اس
بــر�ضــرورت�هماهنگــی�مســؤولین�ایــن�کانــون�بــا�مســؤولین�
ــوازی�کاری� ــری�از�م ــور�جلوگی ــه�منظ ــگاه�ب ــه�در�دانش مربوط

ــرد. ــد�ک ــی�تأکی احتمال
ــیج� ــون�بس ــؤول�کان ــی�مس ــی�ورکیان ــود�ابراهیم ــر�محم دکت
اســاتید�دانشــگاه�ســمنان�نیــز�در�ایــن�مراســم�ضمــن�معرفــی�
مســؤولین�جدیــد�معاونت�هــای�بســیج�اســاتید�بــه�ارائــه�

برنامه�هــای�ایــن�کانــون�در�دوره�پیــش�رو�پرداخــت.
دکتــر�ابراهیمــی�بــا�اشــاره�بــه�اهمیــت�جایــگاه�بســیج�اســاتید�
ــای� ــاتید�و�خانواده�ه ــرای�اس ــر�ب ــای�مدنظ ــی�از�برنامه�ه و�برخ
آنــان�گفــت�متأســفانه�برخــی�از�برنامه�هــا�تحــت�تأثیــر�شــیوع�
ویــروس�کرونــا�قــرار�گرفتــه،�ولــی�فعالیت�هــای�بســیج�اســاتید�

در�فضــای�مجــازی�بــا�قــوت�در�حــال�پیگیــری�اســت.
ــا� ــاط�ب ــت�ارتب ــگاه،�تقوی ــاتید�دانش ــات�اس ــانی�اطالع به�روزرس
دانشــکده�های�مختلــف�دانشــگاه�و�شناســایی�ظرفیت�هــای�
ــکالت� ــد�و�پایــش�مش ــف،�رص ــاتید�در�حوزه�هــای�مختل اس
اســتان�و�کشــور�و�ارائــه�راه�حــل�بــرای�مشــکالت�و�مطالبه�گری�
بــرای�رفــع�مشــکالت�،�فعال�کــردن�ظرفیت�هایــی�ماننــد�
کرســی�های�نظریه�پــردازی�،�تحلیــل�محتــوای�بیانیــه�گام�
دوم�انقــالب�اســالمی،�پیگیــری�موضــوع�اشــتغال�فــارغ�
ــود�در� ــه�خ ــی�ب ــای�متک ــدازی�مجتمع�ه ــالن�و�راه�ان التحصی
حوزه�هــای�دامپــروری،�صنعتــی�و...�در�ســطح�دانشــگاه،�ایجــاد�

آموزش�هــای�گفتگومحــور�بــه�صــورت�حضــوری�یــا�مجــازی،�
پیگیــری�راه�هــای�افزایــش�مشــارکت�اســاتید�دانشــگاه�در�
برنامه�هــای�بســیج�اســاتید�،�حضــور�مؤثــر�در�فضــای�مجــازی�
ــروه�و�صفحــه�بســیج� ــال،�گ ــایت،�کان ــدازی�س ــق�راه�ان از�طری
مختلــف،� پیام�رســان�های� در� ســمنان،� دانشــگاه� اســاتید�
برگــزاری�کارگاه�هــای�مفیــد�در�حــوزه�ســواد�رســانه�ای�و�فضای�
ــای� ــردی�در�قالب�ه ــای�کارب ــه�و�انتشــار�محتواه مجــازی،�تهی
پیام�هــای� انتشــار� اعــالم�موضــع�و� نویــن�اطالع�رســانی،�
مناســبتی�در�فضــای�مجــازی�از�مهمتریــن�برنامه�هــای�اعــالم�
ــون� ــزی�کان ــورای�مرک ــد�ش ــؤولین�جدی ــوی�مس ــده�از�س ش

ــود. ــن�نشســت�ب ــمنان�در�ای ــاتید�دانشــگاه�س بســیج�اس

اعضای شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه سمنان معرفی شدند
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در آئینــی بــا حضــور رئیــس دانشــگاه ســمنان و نیــز مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاههای 
ــی شــدند . ــرادران دانشــگاه ســمنان معرف اســتان مســئوالن بســیج دانشــجویی خواهــران و ب

خانــم  آئیــن  ایــن  در  ؛  ســمنان  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه  خواهــران  دانشــجویی  بســیج  جدیــد  مســئول  عنــوان  بــه  پرویــزی 
. شــد  قدردانــی  قبلــی  مســئول  طاهریــان  خانــم  از  و  معرفــی  ســمنان 

همچنیــن در ایــن مراســم آقــای صدیــق بــه عنــوان مســئول جدیــد بســیج دانشــجویی بــرادران 
ــد. ــر ش ــی تقدی ــئول قبل ــلیمی مس ــای س ــاله آق ــات یکس ــی و از خدم ــمنان معرف ــگاه س دانش

رئیــس دانشــگاه ســمنان در ایــن آئیــن ضمــن قــدر دانــی از خدمــات مســئوالن قبلــی بســیج 
دانشــجویی خواهــران و بــرادران دانشــگاه ســمنان گفــت : انتظــارات از بســیج بســیار زیــاد اســت 
و مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه ســمنان بــا تمــام تــوان در کنــار بســیج دانشــجویی خواهــد بــود .

ــرار دارد  ــان اینکــه هــر فــردی در هــر ســمت و منصبــی کــه ق ــا بی ــر مســعود نصیــری ب دکت
ــیج  ــزود : در بس ــد اف ــه باش ــردم و جامع ــه م ــت ب ــتای خدم ــش در راس ــدف و فعالیت ــد ه بای
دانشــجویی نیــز اقدامــات و برنامــه هــا بایــد بــه همیــن شــکل باشــد و  مســیر همــه فعالیــت 
هــا بــه خدمــت بــه دانشــجویان و مــردم منتهــی شــود کــه نمونــه آن را مــی تــوان در ســیل 
پلدختــر و همراهــی دانشــجویان بســیجی در کمــک بــه مــردم ســیل زده ایــن مناطــق دیــد .

رئیــس دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ســمنان نیــز در ایــن مراســم 
ــد الگــوی دیگــر  ــت : دانشــجویان بســیجی بای ــرد و گف ــد ک ــر خودســازی دانشــجویان تاکی ب
دانشــجویان باشــند کــه مهمتریــن ان برتــری در مســیر کســب علــم و دانــش اســت .

حجــت االســام حســین ذوالفقــاری لقــب ؛ مطالبه گــری در کنــار حفــظ حرمت هــا و حریم هــا 
و اهمیــت بــه مقولــه حجــاب و عفــاف را از دیگــر ویژگی هــای دانشــجویان بســیجی برشــمرد 
ــور  ــان ن ــای راهی ــزاری اردوه ــه برگ ــی از جمل ــف فرهنگ ــای مختل ــرای برنامه ه ــزود : اج و اف
و اردوهــای معنــوی مشــهد مقــدس در جهــت تقویــت روحیــه معنــوی دانشــجویان از اهمیــت 
ــود . ــه ش ــا توج ــه آنه ــجویی ب ــیج دانش ــوی بس ــد از س ــه  بای ــت ک ــوردار اس ــژه ای برخ وی

ــن  ــم درای ــمنان ه ــگاه س ــی دانش ــجویی و فرهنگ ــاون دانش ــدی مع ــروز گل محم ــر به دکت
ــمنان  ــگاه س ــجویی دانش ــیج دانش ــی بس ــئوالن قبل ــت مس ــی از فعالی ــن قدردان ــن ضم آئی
ــا شــاید بســیاری از فعالیت هــای پیــش روی بســیج قابلیــت  ــه شــیوع کرون ــا توجــه ب گفــت : ب
ــاخت های  ــر س ــتفاده از زی ــا اس ــد ب ــد و بای ــته باش ــوری را نداش ــورت حض ــه ص ــزاری ب برگ
دانشــگاه، فعالیت هــای بســیج دانشــجویی را بــه ســمت فضــای مجــازی ســوق داد .
مســئول ناحیــه بســیج دانشــجویی اســتان ســمنان نیــز توجــه بــه رویکــرد مســاله 
موضوعــات  ایــن  بــه  توجــه   : گفــت  و  شــد  یــادآور  را  گــری  مطالبــه  و  محــوری 

باعــث بــروز اتفاقــات و اقدامــات خوبــی مــی شــود کــه از جملــه آن می تــوان بــه 
. کــرد  اشــاره  بســیجی  دانشــجویان  از ســوی  علمــی  مختلــف  موفقیت هــای  کســب 
محمــد امیــن بخشــیان بــا اشــاره بــه شــرایط ایــن روزهــای کشــور و شــیوع ویــروس کرونــا و به 
تبــع ان حضــور نداشــتن دانشــجویان در دانشــگاهها خاطــر نشــان کــرد : فضای فرهنگــی تعطیل 
ــا دانشــجویان و تشــکل ها  ــد تعامــل ب ــه کار گرفتــن روشــهای جدی ــا ب ــد ب ــر نیســت و بای پذی
ــود . ــوش نش ــجویی خام ــوش دانش ــب و ج ــر جن ــای پ ــا فض ــود ت ــت ش ــش تقوی ــش از پی بی

مسئوالنجدیدبســیجدانشجوییدانشگاهســمنانمعرفیشدند
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اخبار انتصابات دانشگاه 

پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

آقای�دکتر�ابراهیم�نجفی�کانیخانم�دکتر�فریده�نبی�زاده�چیانه�

طی�احکام�جداگانه�ای�از�سوی�دکتر�مسعود�نصیری�رئیس�دانشگاه�افراد�زیر�به�
سمت�های�مندرج�منصوب�شدند.

خانم�دکتر�فریده�نبی�زاده�چیانه�سرپرست�گروه�آموزشی�شیمی�کاربردی��

دکتر�ابراهیم�نجفی�کانی�سرپرست�دانشکده�مهندسی�شیمی،�نفت�و�گاز��
�روابط�عمومی�دانشگاه�برای�کلیه�عزیزان�آرزوی�توفیق�و�از�تالش�های�مخلصانه�همکاران�

قبلی�تقدیر�و�تشکر�می�نماید.


